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PODŁOśE GRUNTOWE A AWARIA BUDOWLANA
SUBSOIL CONTRIBUTION TO CONSTRUCTION FAILURES

Streszczenie Udział podłoŜa gruntowego w katastrofie budowlanej moŜna ocenić w kontekście dwóch aspektów. Pierwszy stanowią dane statystyczne z katastrof, które zamieszczone zostały w licznych publikacjach.
Drugim aspektem jest analiza przyczyn katastrof i szukanie odpowiedzi na pytanie, jaki jest udział podłoŜa w zarządzaniu ryzykiem w projektowaniu inwestycyjnym. W artykule przedstawiono metody zarządzania ryzykiem
i zdefiniowano źródła niepewności w zarządzaniu ryzykiem w projektowaniu geotechnicznym. Szczególną uwagę
zwrócono na niepewności związane z percepcją i oceną parametrów geotechnicznych podłoŜa. Wpływ tych
niepewności na katastrofy budowlane zilustrowano na kilku przykładach.
Abstract The contribution of subsoil in the construction failures can be considered in two aspects. The first are
failures statistics, which were placed in numerous publications. The second aspect includes the analysis of causes
of failures and searching for the answer to a question, how subsoil contributes to the risk management
in the investment design. The paper presents methods of risk management and defines the sources of uncertainties in risk management in the geotechnical design. The article pays particular attention to uncertainties
associated with the perception and evaluation of geotechnical parameters of the subsoil. The influence of these
uncertainties on the construction failures is illustrated with a few examples.

1. Wstęp
PodłoŜe budowlane jest nierozłącznym elementem obiektu inŜynierskiego. W przypadku awarii
obiektu podłoŜe bierze równieŜ w niej udział. Dla inŜyniera budowlanego istotne jest zawsze
pytanie jaki jest udział podłoŜa w katastrofie budowlanej. Odpowiedź na to pytanie moŜe stanowić
istotny argument dla sformułowania opinii, Ŝe rozpoznanie właściwości podłoŜa i ich ewentualnych zmian w procesie eksploatacji obiektu, powinno być znaczącym elementem w przygotowaniu projektu budowlanego obiektu. W tym zakresie w Polsce, szczególnie w ostatnich latach,
obserwuje się bardzo niepokojące zjawisko. Udział kosztów badań geotechnicznych w kosztorysie
projektu budowanego obiektu jest wyjątkowo niski. W pewnym sensie zakres badań geotechnicznych dla rozpoznania struktury podłoŜa i oceny współpracy budowli z podłoŜem reguluje norma
PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Norma ta wprowadza pojęcie kategorii geotechnicznej, która ustala zakres badań dla przygotowania dokumentacji geotechnicznej.
Kategoria geotechniczna nie rozstrzyga jednak zasadniczej kwestii, a mianowicie nie wspomina
o jakości tych badań. Jakość badań ma natomiast znaczący udział w ocenie ryzyka współpracy
konstrukcji z podłoŜem. Negatywną rolę w systematycznym zmniejszaniu udziału dokumentacji
geotechnicznej w kosztach projektu odgrywa często inwestor, który zainteresowany jest głownie
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tym, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Zainteresowanie inwestora sprowadza się takŜe do tego,
aby koszt dokumentacji geotechnicznej był jak najniŜszy. Z tego powodu znaczna część
dokumentacji, która jest wykonywana w Polsce, wykorzystuje w badaniach przede wszystkim
wiercenia, a podstawą dla opracowania wniosków są wyniki analizy makroskopowej i parametry
mechaniczne gruntów, zamieszczone w normie PN-81/B 03020. Grunty budowlane. Posadowienie
bezpośrednie budowli. Analiza kosztów dokumentacji geotechnicznej w całkowitym koszcie
budowy wykazała, Ŝe koszt dokumentacji geotechnicznej nie przekracza 0,02% kosztu inwestycji.
Jest to z jeden z najniŜszych wskaźników w Europie. Tak niski wskaźnik generuje przypuszczenie,
Ŝe udział podłoŜa w awarii budowlanej w Polsce musi być znaczący.
Ocenę udziału podłoŜa w awarii budowlanej moŜna uzyskać z dwóch źródeł informacji.
Pierwszy stanowią dane literaturowe o awariach budowlanych i oszacowanie kosztów związanych z tymi awariami. Drugim źródłem informacji jest rozeznanie udziału podłoŜa w generalnej ocenie ryzyka inwestycyjnego. Rozpoznanie czynników, które będą decydowały o mniejszym lub większym udziale podłoŜa w ryzyku inwestycyjnym wydaje się być szczególnie
interesujące, bowiem pozwoli wyeksponować elementy, które to ryzyko mogą zmniejszyć.
Ten problem stanowi główne motto niniejszego artykułu.
2. Pojęcie ryzyka inwestycyjnego
Komplementarność modelu podłoŜe – fundament – konstrukcja obiektu, jednoznacznie
prowadzi do konkluzji, Ŝe na ryzyko inwestycyjne muszą składać się elementy, które związane są z podłoŜem budowlanym, projektem konstrukcyjnym oraz procesem realizacji i eksploatacji obiektu (van Stavereen, 2008). Zarządzanie ryzykiem moŜna podzielić na dwie grupy;
• pierwszą, stanowi zarządzanie ryzykiem odnośnie konstrukcji budowli.
• drugą, zarządzanie ryzykiem związane z projektem geotechnicznym i oceną współpracy
konstrukcji z podłoŜem.
Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym, które dotyczy podłoŜa i konstrukcji obiektu posiada
dosyć obszerną literaturę. Warto jednak wyeksponować kilka podstawowych pojęć, które
pozwolą w niniejszym artykule skoncentrować się na zarządzaniu ryzykiem związanym z projektem geotechnicznym.
Blockley i Godfrey (2000) wyróŜnili trzy fundamentalne grupy niepewności związanych
z projektowaniem budowli: losowość, tzw. „fuzziness” i niekompletność. Udział tych trzech
podstawowych grup niepewności w kosztach katastrofy budowlanej oraz zarządzaniu ryzykiem został przedstawiony za van Staverenem (2008) na rys. 1. Konstrukcja rys. 1 uwzględnia
bardzo waŜny element, który kształtuje zarządzanie ryzykiem i koszt katastrofy, a mianowicie
czas realizacji i fazowość inwestycji.

Rys. 1. Niepewności projektowe inwestycji a koszt katastrofy
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Z rys.1 wynika, Ŝe na niepewności projektu składają się ryzyko i zdarzenia losowe. Pole
ryzyka moŜe odmiennie kształtować się w poszczególnych fazach inwestycji, od fazy wstępnej poprzez projektową, aŜ do wykonawstwa i obsługi obiektu. Za szczególnie waŜny element
naleŜy uznać identyfikację czynników, które budują pole zdarzeń losowych. Do tych czynników zalicza się innowację, optymalizacje projektową i doświadczenie projektanta. Pole ryzyka składa się z tak istotnych elementów jak; błędy projektowe lub wykonawcze, brak wiedzy,
konflikty w czasie realizacji inwestycji, sterowność w zarządzeniu projektem i jego realizacji.
3. Udział podłoŜa w ryzyku inwestycyjnym
Katastrofy budowlane towarzyszyły konstrukcjom inŜynierskim w okresie całej cywilizacji. W tym teŜ okresie katastrofa, jako zdarzenie inŜynierskie miała równieŜ wymiar humanitarny. W Kodeksie Hammurabiego ze staroŜytnego Babilonu moŜna znaleźć zapis; jeśli
budowniczy wzniesie ścianę a ściana się zawali i śmierć poniesie właściciel budowli lub
członek jego rodziny, wówczas karą dla budowniczego była śmierć, jedynie jeśli niewolnik
zginął, wówczas wystarczyła rekompensata finansowa dla właściciela budowli. Czas współczesnego budownictwa nie zniósł aspektu humanitarnego katastrofy budowlanej, bowiem
finałem katastrofy jest rozprawa sądowa. Van Staveren (2008) podaje za NRC Handeesblad
2006 r., Ŝe koszt katastrof budowlanych na świecie wynosi 5 miliardów euro rocznie, co
stanowi co najmniej 10% dochodu narodowego Holandii. Geotechnika, jak wcześniej
wspomniano, towarzyszy konstrukcji inŜynierskiej w kaŜdym etapie inwestycyjnym, stąd za
interesujące moŜna uznać dwie kwestie. Pierwsza dotyczy częstości występowania katastrof
budowlanych w poszczególnych etapach inwestycyjnych, które pokazano na rys. 1, tj. w fazie
projektowania konstrukcji obiektu i eksploatacji. Druga dotyczy globalnego udziału podłoŜa
w katastrofie budowlanej. Odpowiedź na pierwsze pytanie moŜna znaleźć w publikacji
Sowersa (1993), który przeanalizował 500 katastrof budowlanych w Stanach Zjednoczonych.
58% z tych katastrof było związanych z wadliwym projektem. 38% powstało w czasie budowy, a 4% w czasie eksploatacji obiektu. Rozpoznane przyczyny to ignorancja, względnie
odrzucenie odpowiedniej technologii. W 88% przypadkach, liczba katastrof mogłaby być
zredukowana poprzez zastosowanie profesjonalnej wiedzy oraz wprowadzenie modyfikacji
systemu konstrukcyjnego. Sowers cytuje badania Kaminetzkego z 1991 roku, który podaje,
Ŝe błędy pojawiają się od 36–37% w etapie projektowania, 29–53% podczas budowy obiektu,
a od 6–23% w czasie eksploatacji obiektu. Zastosowanie wadliwej technologii jest według
Sowersa przyczyną tylko 12% katastrof. Brandl (2004) na podstawie europejskich statystyk
stwierdza, Ŝe od 80 do 85% wszystkich awarii budowlanych związanych było z podłoŜem
budowlanym. Chapman i Marcelteau (2004) wykazali, Ŝe w około 46–50% projektach
geotechnicznych stwierdzono zasadnicze rozbieŜności pomiędzy dokumentacją geotechniczną
a warunkami w podłoŜu. Warto się, więc przyjrzeć czynnikom, które mają wpływa na zarządzanie ryzykiem w inŜynierii geotechnicznej.
4. Zarządzanie ryzykiem w inŜynierii geotechnicznej
W grupie niepewności związanych z projektem geotechnicznym znajduje się jeden bardzo
waŜny czynnik, który został przez Van Staverena (2008) nazwany: „nieosiągalną subiektywnością indywidualnego profesjonalisty, zajmującego się warunkami gruntowymi”. Czynnik ten
znany jest takŜe pod pojęciem „czynnika ludzkiego” (Sowers, 1993; Lumb, 1974; Bea, 2006).
Czynnik ten łączy się ściśle ze sferą „ percepcji ryzyka”. O tym jak istotną rolę odgrywa ta grupa
niepewności w zarządzaniu ryzykiem w projektowaniu geotechnicznym dowodzą dane podane
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przez Van Tola (za Van Staverenem, 2007). Van Tol stwierdził, Ŝe awarie 40-tu wykopów
budowlanych były spowodowane w 80% tym, Ŝe nie zastosowano współczesnej wiedzy geotechnicznej we właściwym czasie i właściwym miejscu. Percepcję inŜynierską zdefiniował Slovic
(2000) podając, Ŝe to pojęcie odnosi się do róŜnego typu stanowiska i oceny sytuacji przez
geotechnika. Wpływ percepcji na zarządzanie ryzykiem wydaje się być oczywisty, bowiem
kaŜdy specjalista jest inną osobowością, o innym stopniu wykształcenia i doświadczeniu.
Sowers (1993) podaje, Ŝe w Stanach Zjednoczonych tylko niewielka liczba inŜynierów, po uzyskaniu dyplomu, poszerza wiedzę poprzez indywidualne studia lub kursy. Wydaje się, Ŝe ten problem ma równieŜ miejsce w Polsce, gdzie do przygotowania projektu budowlanego wykorzystuje się dwa rodzaje dokumentacji; dokumentację geologiczno-inŜynierską i geotechniczną.
W dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej bardzo często zalecenia odnośnie sposobu posadowienia budowli, oceny jej współpracy z podłoŜem i niezbędne zalecenia konstrukcyjne podawane są przez osoby, które w czasie studiów nie miały moŜliwości zapoznania się ze statyką
budowli i wytrzymałością materiałów. Percepcja dwóch specjalistów geologa i geotechnika
w projektowaniu geotechnicznym jest więc mocno zróŜnicowana. Za dobry przykład, który
ilustruje efekt percepcji kilkunastu róŜnych geotechników moŜna uznać obliczenie nośności pali,
ich przemieszczeń oraz współczynnika stateczności, na podstawie tych samych parametrów.
Tab. 1 została opracowana przez van Staverena (2006).
Tabela 1. Efekt róŜnicy w percepcji

Analiza
Nośność graniczna pali
(Clayton 2001)
Przemieszczenie poziome pali
(Kort 2002)
Współczynnik stateczności zbocza
(Koelewijn 2002)

Obliczone wartości
Min
Max
1000 kN
5400 kN

Wartości zmierzone
2850 kN

50 mm

500 mm

100 mm

0.36

1.65

–

W ocenie ryzyka związanego z percepcją nie moŜna pominąć odmiennego spojrzenia na
zarządzanie ryzykiem pozostałych stron procesu inwestycyjnego. Do tych stron naleŜy zaliczyć; polityków, środki masowego przekazu, konsultantów. Ten temat jest w Polsce dobrze
znany, bowiem w przeszłości wiele inwestycji musiało być zakończonych w terminie ustalonym przez grono polityczne. Bardzo ściśle z percepcją łączą się dwa kolejne źródła niepewności, a mianowicie losowość i „fuzziness”.
Losowość cech podłoŜa budowlanego ma bardzo złoŜony charakter i była przedmiotem
licznych badań. Problem losowości dotyczy dwóch kwestii, a mianowicie losowości parametrów, które opisują właściwości podłoŜa warunkach in-situ (np. Lumb, 1966; Lacasse, 1982,
1994) i losowości mierzonych wartości w określonej technice badania (np. Młynarek, 2007;
Schultze, 1971). Za niezwykle waŜne zagadnienie naleŜy uznać ocenę losowości właściwości
próbki gruntu i losowości warstwy podłoŜa, która występuje w warunkach in-situ. W przypadku ośrodka gruntowego ten problem eksponuje się w sposób szczególny. Za istotną komplikację rozwiązania zagadnienia tzw. „ przejścia ” z parametrów określanych dla próbki gruntu
w laboratorium do losowości parametrów dla jednorodnej geotechnicznie warstwy gruntów,
uwaŜa się jakość pobranej próbki gruntu do laboratorium oraz wpływ rekonsolidacji próbki
w laboratorium do stanu napręŜenia geostatycznego w warunkach in-situ (Karslud,
Lunne, 2005). Ten problem skrótowo został omówiony w pkt. 5.
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Bardzo dobrym przykładem, który przedstawia spójność pomiędzy percepcją i losowością
jest przykład wykorzystania wartości parametrów wytrzymałości na ścinanie dla zwymiarowania fundamentów lub obliczenia współczynnika stateczności podany przez Patela
i Nicholsona (2007).
Rys. 2 pokazuje rozkład parametrów, który opisuje wytrzymałość na ścinanie gruntu. Jeśli
rozkład tego parametru jest normalny, wówczas inŜynier geotechnik w zaleŜności od własnej
percepcji, moŜe przyjąć znacznie róŜniące się liczbowe wartości tego parametru. Fakt ten
będzie miał istotne znaczenie w projektowaniu geometrii fundamentu lub nawet w ustaleniu
koncepcji posadowienia fundamentu. Z rys. 2 wynika, Ŝe mamy do czynienia z trzema rodzajami parametrów, które uwzględniają losowość badanej warstwy gruntu w podłoŜu.

Rys. 2. Rodzaje parametrów wytrzymałości na ścinanie w ujęciu analizy statystycznej

Pierwszy typ parametru określa parametr „najbardziej prawdopodobny”, który reprezentuje
wartość średnią, obliczoną z całej populacji wyznaczonych wartości parametrów wytrzymałości na ścinanie. Drugim parametrem jest parametr „najbardziej niekorzystny”, który reprezentuje 0,1% części danych. Ten parametr reprezentuje „ najgorszą wartość, która jak będzie
wierzył projektant, moŜe wystąpić w praktyce”. Trzeci parametr zdefiniowany jest po przez
tzw. „ wartości charakterystyczne parametru”. Taką definicję moŜna znaleźć równieŜ w Eurokodzie EC7. Wartość tego parametru mieści się w przedziale, który opisany jest wartością
średnią oraz 5% przedziałem ufności. Losowości parametrów geotechnicznych gruntów poświęcono wiele prac (np. Lee, 1974; Lumb, 1960; Schultze, 1971).
Niepewności projektowe związane z tzw. „ fuzziness” zajmują znaczącą pozycję w zarządzaniu ryzykiem w projektowaniu geotechnicznym. Pojęcie „fuzziness” jest rozumiane jako
brak precyzji w definicji lub koncepcji rozwiązania. Dobrym przykładem, który dowodzi
o braku precyzji w definicji moŜe być ograniczenie oceny właściwości warstwy gruntu podłoŜa poprzez podanie tylko nazwy gruntu np. ił pylasty, plastyczny. W Polsce przygotowuje się
duŜo dokumentacji geologiczno-inŜynierskich, które stanowią podstawę do zwymiarowania
fundamentów obiektów, w których parametry mechaniczne gruntów określa się wyłącznie na
podstawie rodzaju gruntu i oceny stanu gruntu za pomocą stopnia plastyczności. Te dwie
informacje dają moŜliwość wyznaczenia z normy PN 81/B-0320 parametrów, które określają
wytrzymałość na ścinanie oraz moduły ściśliwości. W ten sposób pomija się zasadnicze czynniki, które decydują o wytrzymałości na ścinanie np.; sposób realizacji ścieŜek napręŜeń
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i odkształceń w podłoŜu w wyniku przekazywania obciąŜeń przez budowlę na podłoŜe.
Współczesna mechanika gruntów ten element oraz istniejący w podłoŜu stan napręŜeń geostatycznych i efekt prekonsolidacji uwaŜa za podstawowe informacje dla sposobu podjęcia
decyzji o wyznaczeniu parametrów wytrzymałości na ścinanie. Z niepewnościami typu
„fuzziness” łączy się takŜe ściśle problem jakości próbek, pozyskanych do badań, bowiem
badanie na próbce o niskiej jakości nie moŜe dostarczyć pełnych informacji o tzw. „reliable
soil parameters” (Lunne, 2005). Problem wyznaczania tego typu parametrów jest absolutnie
kluczowym zagadnieniem współczesnej geotechniki (Powell, 2005).
4.1. Metody zarządzania ryzykiem geotechnicznym
Katastrofy budowlane są zawsze inspiracją dla opracowania metod ich zapobiegania.
W geotechnice rola tych metod jest szczególnie waŜna, ze względu na wspomnianą losowość
parametrów i liczbę czynników, które generują niepewności w projektowaniu geotechnicznym. W ujęciu historycznym za pierwszą metodę w zarządzaniu ryzykiem w projekcie
geotechnicznym naleŜy uznać metodę obserwacyjną (OM – Observational Method), której
podstawy podał w roku 1969 prof. Peck. Sformułowanie racjonalnych podstaw dla jej wykorzystania miało miejsce dopiero w roku 1999. Drugą metodą, która w pewnym sensie
wykorzystała elementy metody obserwacyjnej, jest metoda opracowana przez CIRA –
Construction Industry and Information Association’s Report 185. Metoda ta znalazła się
w zapisie EC7. Trzecia metoda została przygotowana i wdroŜona przez National Institute
for Geoengineering w Holandii. Metoda ta znana jest pod inicjałami GeoQ. Metody zostały
wdroŜone w wielu projektach w Europie i Stanach Zjednoczonych, stąd poniŜej przedstawia
się ich podstawy merytoryczne.
4.1.1. Metoda obserwacyjna „OM”
Podstawą dla opracowania projektu geotechnicznego metodą tradycyjną jest jeden zestaw
parametrów, które definiują ośrodek gruntowy i określają rolę monitoringu podczas budowy
obiektu i jego eksploatacji. Metoda OM jest zdecydowanie bardziej elastyczna w
projektowaniu i monitorowaniu obiektu. Peck (1969) zdefiniował dwa podejścia metody OM
do projektowania geotechnicznego:
a) „Ab Initio”. W tym podejściu (etapie) projektowanie odbywa się na pierwotnie uzyskanych danych.
b) „Best Way Out”. To podejście ma miejsce wtedy, jeśli projekt z fazy pierwszej został
przyjęty, a w czasie jego realizacji wystąpiły niespodziewane okoliczności lub wystąpiła
awaria budowli. Celem tego etapu jest stworzenie najlepszej drogi wyjścia, nie wykluczając ponownego wyznaczenia parametrów geotechnicznych, innymi metodami niŜ
w fazie pierwszej.
4.1.2. Metoda obserwacyjna OM-CIRIA
Definicja metody obserwacyjnej została sformułowana następująco; „metoda OM jest
ciągłym, zintegrowanym i zasadniczym procesem projektowym, kontrolą budowy obiektu
i przeglądem, który umoŜliwia wprowadzenie zdefiniowanych modyfikacji w czasie budowy
i eksploatacji obiektu.” Celem metody jest osiągnięcie duŜego efektu ekonomicznego bez
obniŜania jego bezpieczeństwa. RóŜnica pomiędzy metodą Pecka a OM-CIRIA polega na
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tym, Ŝe w metodzie Pecka przyjmuje się ‘najbardziej prawdopodobne” rozwiązanie, a później
redukuje się do rozwiązania „średnio konserwatywnego”. Metoda OM-CIRIA rozróŜnia rozwiązanie „bardziej bezpieczne” i adoptuje „ progresywną modyfikację” rozpoczynając projekt
od „średnio konserwatywnych” parametrów (patrz rys. 2) i w końcowej fazie powraca do
„najbardziej prawdopodobnych parametrów”, poprzez obserwacje terenowe. Metoda
OM-CIRIA wymaga znacznie większej kontroli i monitorowania projektu geotechnicznego.
4.1.3. Metoda GeoQ
Głównym załoŜeniem metody GeoQ jest, aby zrealizować projekt geotechniczny w oparciu
o kryteria jakości, wyraŜone poprzez bezpieczeństwo, korzystny „business plan”” i reputację
autora projektu. Metoda GeoQ wymaga w kaŜdej fazie projektu ścisłego kontaktu pomiędzy
stronami projektu oraz ścisłego zarządzania ryzykiem. Pod pojęciem ryzyka w tej metodzie
rozumie się przedział rachunku prawdopodobieństwa i nieoczekiwanych wydarzeń.
Koncepcja metody GeoQ zbudowana jest na sześciorzędowej macierzy (rys. 3). Podstawową
filozofią metody jest, Ŝe „ zredukowanie ryzyka jest moŜliwe tylko poprzez kontrolę miar
ryzyka”.
Macierz GeoQ skonstruowana jest na dwóch osiach, kolumna reprezentuje 6 ogólnych faz
projektowych, szereg stanowi 6 stopni zarządzania ryzykiem. Poszczególne fazy oznaczone
indeksami od 1 do 6 zapisane są następująco: 1-faza studyjna, 2-faza wykonania projektu,
3-faza projektu wstępnego, 4-faza budowy, 5-faza kontrolowania, 6-faza eksploatacji.
Sześć stopni zarządzania ryzykiem obejmuje następujące etapy: 1. Zebranie informacji
i ustalenie celu projektu. 2. Identyfikacja ryzyka; ustalenie typu ryzyka. 3. Klasyfikacja ryzyka
z określeniem jakie duŜe jest ryzyko. 4. Zarządzanie ryzykiem – co naleŜy uczynić. 5. Ocena
ryzyka i sprawdzenie, czy podjęte kroki zarządzania ryzykiem są zakończone. 6. Modyfikacja
ryzyka i zebranie wszystkich informacji o ryzyku oraz wprowadzenie ich do rejestru dla
następnej fazy projektowej.
KaŜde pole sześciowymiarowej macierzy GeoQ związane jest z badaniami i wyznaczeniem
parametrów geotechnicznych podłoŜa budowlanego. Za fundamentalne pytania, które dotyczą
badań podłoŜa, a takŜe łączą się z ryzykiem i kosztami projektu, uwaŜa się pytania następujące:
– jaki typ badań naleŜy wykonać?
– ile naleŜy wykonać testów laboratoryjnych oraz badań in-situ?
– jaka wymagana jest jakość badań?
Teoretyczne zrównowaŜenie trzech elementów, a mianowicie zakresu badań, kosztów
badań i ryzyka związanego z podłoŜem pokazano na rys. 4.

Rys. 3. Sześciorzędowa macierz metody
GeoQ

Rys. 4. Teoretyczne zrównowaŜenie kosztów badań podłoŜa
z ryzykiem
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Wcześniej postawione pytania generują sześć kolejnych, pytań dla osiągnięcia
statystycznego profilu ryzyka. Są to pytania następujące (van Staveren,2008):
a) Typ projektowanego obiektu?
b) Jaki model współpracy fundament – podłoŜe?
c) Jakie ryzyko?
d) Jaka metoda rozwiązania?
e) Jakie parametry gruntów podłoŜa?
f) Jakie badania podłoŜa?
W tym miejscu warto zaznaczyć, Ŝe tego typu racjonalne podejście do zarządzania ryzykiem w projektowaniu geotechnicznym w Polsce nie jest powszechnie stosowane.
W prawdzie liczne instrukcje branŜowe oraz normy łączą typ inwestycji z podłoŜem i konstrukcją obiektu, wprowadzając pojęcie kategorii geotechnicznej. Kategoria geotechniczna
jedynie tylko w sposób bardzo ogólny określa typ i zakres badań, jaki naleŜy wykonać.
Zasadnicze kwestie, które zawiera model GeoQ są jednak pominięte.
5. Źródła niepewności w zarządzaniu ryzykiem w projektowaniu geotechnicznym
Źródła niepewności w zarządzaniu ryzykiem w projektowaniu geotechnicznym są zróŜnicowane w poszczególnych fazach projektowania i realizacji inwestycji (rys. 1). Faza pierwsza,
która obejmuje projektowanie, zdominowana jest niepewnościami, które dotyczą doboru
parametrów mechanicznych gruntów podłoŜa. Drugim źródłem niepewności w tej fazie jest
przyjęcie modelu dla współpracy konstrukcji fundamentu obiektu z podłoŜem, a takŜe zastosowanie metody obliczeniowej. Bardzo znaczący udział, zarówno w pierwszym jak i w drugim obszarze niepewności, posiada percepcja. Jak skomplikowanym zagadnieniem jest przyjęcie odpowiednich parametrów mechanicznych ośrodka gruntowego dokumentuje diagram
Mayne’a (2006). Z rysunku 5 wynika, Ŝe ośrodek gruntowy opisuje kilkanaście parametrów,
które związane są z przyjętym modelem interpretacji badania terenowego lub badania laboratoryjnego.
Wpływ na liczbowe wartości tych parametrów, w najbardziej ogólnym zapisie, posiadają
trzy grupy czynników, które Powell (2005) określił jako:
– natura i struktura strefy podłoŜa budowlanego (reŜim geologiczny)
– reŜim hydrogeologiczny
– reŜim inŜynierski, związany ze zmianami parametrów fizycznych i mechanicznych na
skutek działalności inŜynierskiej
Wiele czynników decyduje o liczbowych wartościach tych parametrów np. krytyczna
wartość kąta tarcia wewnętrznego gruntów niespoistych zaleŜy od składu mineralnego ziaren,
szorstkości ziaren, efektu starzenia się i współczynnika prekonsolidacji QCR (Jamiolkowski,
2001). Za podstawowe parametry, które wykorzystuje się w projektowaniu geotechnicznym
naleŜy uznać moduł sieczny M’, moduł spręŜystości E’, współczynnik Poissona, moduły
początkowe Go, Gmax, napręŜenie prekonsolidacyjne σ’p, współczynnik prekonsolidacji OCR,
niedrenowaną wytrzymałość na ścinanie, parametry coulombowskie φ’, c’, współczynnik
ściśliwości wtórnej Cγs oraz współczynnik parcia spoczynkowego Ko.
Za zasadnicze badania dla wyznaczenia parametrów geotechnicznych podłoŜa uwaŜa się
badania in-situ. Do badań laboratoryjnych przeznacza się próbki gruntów, których miejsca
pobrania są wyznaczone poprzez badania in-situ. O takim podejściu do programu badań
geotechnicznych decydują dobre podstawy teoretyczne dla interpretacji wielu testów in-situ,
a przede wszystkim fakt, Ŝe wyznaczone parametry za pomocą testów in-situ związane są
z istniejącym w podłoŜu stanem napręŜenia.
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Rys. 5. Generalna koncepcja zintegrowanego
projektu geotechnicznego (za Mayne, 2006)

Rys. 6. Metody badań in-situ dla określenia parametrów
podłoŜa gruntowego (Mayne, 2006)

Do przeprowadzenia badań in-situ podłoŜa gruntowego w dyspozycji znajduje się bardzo
duŜo urządzeń (rys. 6). Dwa charakterystyczne elementy naleŜy wyeksponować, które są
źródłem niepewności przy zastosowaniu róŜnych technik badania in-situ, a mianowicie:
– kaŜda z technik badania in-situ generuje odmienne ścieŜki napręŜeń i odkształceń pod
końcówką pomiarową. KaŜda z technik wymaga więc odrębnej interpretacji.
– tylko z nielicznych metod moŜna, poprzez bezpośredni pomiar, uzyskać parametry wytrzymałościowe lub odkształceniowe gruntu. Do tych testów zaliczają się badania DMT (dylatometryczne) i presjometryczne, które pozwalają wyznaczyć moduły odkształcenia podłoŜa,
badanie SDMT (dylatometr sejsmiczny) i SCPTU (badanie stoŜkiem sejsmicznym) oraz
badanie sondą obrotową (VT), badanie T-bar lub Ball-test (Lunne, 2007). Badania SDMT
i SCPTU umoŜliwiają wyznaczenie modułów Go Gmax, a badanie VT, T-bar, Ball-test
wyznaczenie niedrenowanej wytrzymałości na ścinanie. W przypadku pozostałych badań
naleŜy korzystać z empirycznych zaleŜności korelacyjnych.
Źródłem niepewności w zarządzaniu ryzykiem w projektowaniu geotechnicznym jest takŜe
dobór odpowiedniego modelu współpracy układu fundament-podłoŜe-konstrukcja oraz przyjęcie odpowiednich parametrów mechanicznych podłoŜa. Nawet tak prosta kwestia jak wykonanie obliczeń z wykorzystaniem parametrów, które opisują wytrzymałość gruntu na ścinanie,
w których naleŜy zastosować parametry „coulombowskie” lub niedrenowaną wytrzymałość na
ścinanie, łączy się ściśle ze wspomnianym zagadnieniem percepcji geotechnika. Sugestie
odnośnie doboru parametrów mechanicznych i modelu współpracy moŜna znaleźć w pracach
Młynarka (2007), Mayne (2006), Jamiolkowskiego (2001) i Schnaida (2009).
Druga i trzecia faza realizacji inwestycji (rys. 1) jest obciąŜona niepewnościami, związanymi głównie z błędami projektowymi, zmianami wprowadzonymi w czasie budowy projektu
i w mniejszym stopniu z wadliwym wykonawstwem oraz nadzorem.
Ze względu na wiodący udział parametrów geotechnicznych w zarządzaniu ryzykiem
w projektowaniu geotechnicznym, poniŜej przedstawia się zasadnicze informacje na temat
ograniczeń w prognozowaniu tych parametrów.
6. Ograniczenia dla stosowania zaleŜności empirycznych do wyznaczenia parametrów
geotechnicznych gruntów podłoŜa
6.1. Ograniczenia wynikające z analizy wymiarowej
Istotnym wsparciem dla oceny jakości zaleŜności empirycznych, które słuŜą wyznaczeniu
parametrów geotechnicznych gruntów jest analiza wymiarowa. KaŜde badanie in-situ jest procesem fizycznym, na przebieg którego posiadają wpływ zmienne, które występują w matematycznym opisie tego procesu.
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Ocenę jakości zaleŜności empirycznej często komplikuje fakt, Ŝe do jej skonstruowania
wykorzystuje się zmienne uzyskane z dwóch testów terenowych. Przykładem moŜe być
zaleŜność pomiędzy oporem stoŜka qc z metody statycznego sondowania, a niedrenowaną
wytrzymałością na ścinanie z badania sondą obrotową VT. Kalibracja tzw. wewnętrznej
zaleŜności korelacyjnej (Mayne,2006) jest często bagatelizowana, pomimo tego, Ŝe literatura
dobrze dokumentuje wpływ zmiennych występujących w matematycznym zapisie procesu na
zaleŜność empiryczną. Ze względu na powszechne stosowanie zaleŜności empirycznych,
w których wykorzystuje się dwa róŜne testy dla wyznaczenia parametrów mechanicznych
gruntów oraz moŜliwy, wyjątkowo duŜy udział uzyskanych w ten sposób parametrów w zarządzaniu ryzykiem, warto sformułować ograniczenia dla zaleŜności empirycznej, która słuŜy
do określenia niedrenowanej wytrzymałości na ścinanie na podstawie testów CPTU i VT.
Proces fizyczny w teście CPTU jest zdefiniowany przez prawo, które opisuje przemieszczenie się stoŜka w ośrodku gruntowym i jest ekwiwalentne do prawa opisu procesu
przemieszczenia się punktu materialnego w ośrodku wykazującym tarcie (Banach,1950).
Funkcja opisująca ten proces przedstawia się następująco (Młynarek, 2007):
F(P, vp, θ1, θ2)

(1)

gdzie: P – mierzony parametr procesu np. qc, – opór stoŜka, u2 – rejestrowana nadwyŜka
ciśnienia porowego podczas penetracji; vp – prędkość penetracji, θ1 – cechy ośrodka
gruntowego; θ2 – cechy stoŜka.
Parametr θ1 jest funkcją wielu zmiennych niezaleŜnych, które opisują ośrodek gruntowy
θ1 = f(x1…..x10)

(2)

gdzie: x1 – zawartość frakcji ilastej w gruncie, x2 – zawartość frakcji pylastej w gruncie, x3 –
zawartość frakcji piasków w gruncie, x4 – gęstość, x5 – współczynnik lepkości, x6 – kąt tarcia
wewnętrznego, x7 – spójność lub ekwiwalentny parametr, według przyjętej koncepcji opisu
wytrzymałości na ścinanie, x8 – struktura, x9 – moduł odkształcenia.
Parametr θ2 jest zapisany funkcją (Młynarek, 1982)
θ2 = f(x1c…x10c)

(3)

gdzie: x1c – zmienna opisująca geometrię stoŜka (np. h – wysokość, d – średnica), x2c – moduł
odkształcenia materiału stoŜka, x3c – współczynnik szorstkości materiału stoŜka.
Ogólne rozwiązanie równania (1) do tej pory nie jest znane. Zmienne niezbędne do
skonstruowania równań (2) i (3) występują w postaci niejawnej i dyskretnej, co komplikuje
nawet cząstkowe rozwiązanie równania (1). Zmiana, kaŜdej ze zmiennych niezaleŜnych,
posiada wpływ na rozwiązanie równania (1). W ujęciu zarządzania ryzykiem waŜne jest pytanie, czy wpływ ten jest lub nie jest istotny. W podjęciu tej decyzji moŜe być pomocna wielozmienna analiza wariancji (Młynarek, 1982). JeŜeli zmianie ulegnie geometria stoŜka,
wówczas w ocenie niedrenowanej wytrzymałości na ścinanie su na podstawie qc powinien być
uwzględniony bezwymiarowy iloczyn „Πg” (Langhaar, 1964), który opisuje podobieństwo
geometryczne stoŜków (Powell, Lunne, 2005). JeŜeli zmieniają się współczynniki szorstkości
materiału stoŜka, wówczas powinien być uwzględniony bezwymiarowym iloczyn Πγ=
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a zmiana prędkości penetracji wymaga uwzględnienia bezwymiarowego iloczynu Πv =

.

Współczynnik ten opisuje podobieństwo kinematyczne i znany jest w literaturze pod pojęciem
„rate effect” (Mayne, 2006; Randolph, 2004; Lunne, 2007; Młynarek, 1983). Na rys. 7 pokazano wpływ szorstkości stoŜka na mierzony opór stoŜka (Yu, 2004).
Analogiczną funkcję do równania (1) moŜna zapisać dla badania sondą obrotową VT.
Zmienne opisujące parametr θ2 to wysokość i szerokość oraz sztywność materiału końcówki
sondy. Pozostałe zmienne niezaleŜne, w tym opisujące θ1, moŜna wyznaczyć z równania (4)
podanego przez Stroganov’a (1967):
2α
D
η=
= (σ h + σ n )tgϕ − τ n  
r ⋅t
r

2

(4)

gdzie: α – kąt obrotu końcówki, η – współczynnik lepkości, τn –zmierzone napręŜenie
ścinające na kołowo-cylindrycznej powierzchni wokół końcówki, σn – napręŜenie normalne
do powierzchni ścinania, σh – napręŜenie hydrostatyczne ekwiwalentne do spójności gruntu,
t – prędkość ścinania, r – promień uplastycznionej strefy gruntu, D – szerokość końcówki,
ϕ – kąt tarcia wewnętrznego gruntu.
Dla wyznaczenia niedrenowanej wytrzymałości na ścinanie na podstawie oporu stoŜka
z metody CPTU, która odpowiadałaby niedrenowanej wytrzymałości z badań sondą obrotową,
naleŜy uwzględnić podobieństwo geometryczne i kinematyczne zapisane za pomocą wyŜej
podanych współczynników.
Na rys. 8 pokazano wpływ geometrii końcówki sondy obrotowej na niedrenowaną wytrzymałość na ścinanie (Ahnberg, 2004).

Rys. 7. Wpływ szorstkości materiału stoŜka na mierzony
opór stoŜka (za Yu, 2004)

Na rys. 9 pokazano zmianę współczynnika NC =

Rys. 8. Wpływ geometrii końcówki sondy
obrotowej (VT) na niedrenowaną wytrzymałość
na ścinanie (za Ahnberg, 2004)

q c − σ vo
su

VT

przy zmieniającym się bezwy-

VT

miarowym iloczynie Πv ( su – niedrenowana wytrzymałość na ścinanie z badania VT).
Dla oceny zmian tego współczynnika wykonano badanie CPT z prędkościami 2,5 cm/sec.,
0,7 cm/sec., 10,4 cm/sec. w warstwie iłów warwowych w ChodzieŜy.
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Rys. 9. Wpływ bezwymiarowego współczynnika Πv na współczynnik Nc z badania statycznego sondowania CPT
(Młynarek, Sanglerat, 1983)

Zasadniczym dylematem dla inŜyniera i jednocześnie źródłem niepewności i ryzyka jest
wybór odpowiedniej metody dla wyznaczenia wytrzymałości na ścinanie w laboratorium,
a następnie wprowadzenie wartości tego parametru do zaleŜności empirycznej dla odpowiedniej techniki badania in-situ. Ogólnie wiadomo, Ŝe punktem wyjścia dla doboru metody
powinno być ustalenie koncepcji, w jaki sposób realizowane są ścieŜki napręŜeń i odkształceń
w doświadczeniu, aby odpowiadały one realizacji obciąŜeń od budowli. Bardzo dobrze
problem ten ilustruje diagram Mayne’a (rys. 10). Na rys. 11 pokazano natomiast jak zasadnicze róŜnice moŜna uzyskać w wartościach współczynnika empirycznego Nkt, który słuŜy do
wyznaczania wytrzymałości na ścinanie z metody CPTU.

Rys. 10. Dylemat w przyjęciu modelu badania laboratoryjnego dla określenia współczynnika Nkt do wyznaczenia
niedrenowanej wytrzymałości na ścinanie z badania CPTU i VT (za Mayne 2006)
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Rys. 11. Niedrenowana wytrzymałości na ścinanie Su iłu warwowego wyznaczona z róŜnych badań laboratoryjnych i in-situ (za DeGroot, Lutenegger, 2005). DSS – badanie bezpośredniego ścinania, SDMT badanie
dylatometryczne, CAUC – badanie trójosiowego ściskania

6.2. Ograniczenia wynikające ze statystycznego testu replikacyjnego
Badania in-situ przeprowadza się róŜnym sprzętem, a sam test wykonują operatorzy
o zróŜnicowanym stopniu edukacji (czynnik percepcji). Wpływ tych czynników na jakość
mierzonych parametrów i w konsekwencji na predykcję parametrów wytrzymałościowych
i charakterystyk deformacji oraz ryzyka w projektowaniu moŜna uzyskać poprzez wykonanie
testu replikacyjnego. PoniŜej przedstawia się wyniki z testu przeprowadzonego w ramach
projektu Norweskiego Instytutu Geotechnicznego (NGI), Oslo i Katedry Geotechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badania wykonano na poligonie doświadczalnym NGI, gdzie
w podłoŜu występują iły. Do realizacji programu badań wykorzystano 8 penetrometrów, renomowanych firm, będących aktualnie na rynku geotechnicznym. Mierzone parametry w tym
badaniu, są zmiennymi losowymi. Jeśli xi jest mierzonym parametrem w metodzie CPTU np. –
qc, fs, u2 to w teście replikacji, zmienna xi moŜe być zapisana w postaci (Lumb,1974):
xi = α · ζ + ß + δi

(5)

gdzie δi jest zmienną losową o średniej zero i wariancji V (δi). Parametry α i ß wyraŜają brak
dokładności, natomiast V (δi) brak precyzji. Im większa wariancja tym mniejsza precyzja
oceny zmiennej xi.
Efekt wpływu na zmienną xi operatora „p” przy zastosowaniu róŜnych penetrometrów – q dla
k-tej replikacji przez i-tych operatorów dla j-tego penetrometru moŜe być zapisany (Lumb, 1974):
xijk = ζ + αi + ßj + γij + δijk

(6)

gdzie: αi – reprezentuje efekt penetrometru z E(αi) = 0, ßj – reprezentuje efekt operatora
z E(ßj) = 0, γij – reprezentuje interakcje pomiędzy penetrometrem i operatorem z E(γij) = 0
115

Referaty problemowe

Ze wzoru (6) wynika jednoznacznie, Ŝe jeśli parametry α, ß, γij są zmiennymi losowymi,
mającymi wariancję V(α), V(ß), V(γ) to efekt tych zmiennych będzie zwiększał brak precyzji.
Warto więc przytoczyć kilka przykładów, które dobrze dokumentują wpływ omówionych
czynników na mierzone parametry w badaniu CPTU. Na rys. 12 pokazano proste regresji dla
oporu stoŜka z badań róŜnymi penetrometrami. Rys. 13 i 14 przedstawiają dendrogramy dla
oporu stoŜka i tarcia na tulei ciernej, które dokumentują, Ŝe penetrometry grupują się
odmiennie, jeśli przyjmie się kryterium grupowania ze względu na qt lub fs oraz u2.
Jednorodne grupy penetrometrów skonstruowane zostały metodą teorii skupień, według
kryterium Warda (Młynarek, 2003) Z rys. 13, 14 moŜna zauwaŜyć, Ŝe penetrometry nr 4 (qt)
i nr 9 nie spełniają kryterium grupowania w stosunku do pozostałych penetrometrów.
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Rys. 12. Proste regresji dla oporu stoŜka
uzyskane z badań róŜnymi penetrometrami (ił z Onsöy)

Rys. 13. Grupowanie penetrometrów według metody Warda
(dendrogram dla qt i fs)

Za bardzo niepokojący naleŜy takŜe uznać wynik oceny niedrenowanej wytrzymałości na
ścinanie su warstwy iłu róŜnymi penetrometrami (rys. 15). RóŜnice w ocenie niedrenowanej
wytrzymałości na ścinanie iłu z Onsöy róŜnymi penetrometrami dochodziły do 50%. Jakość
penetrometru jest podstawowym źródłem niepewności, które stanowią element ryzyka w projektowaniu geotechnicznym. W Polsce często pomija się fakt, Ŝe tylko penetrometry 1 kategorii według Instrukcji Komitetu TC-16 ISSMGE mogą być stosowane do badań, których
celem jest wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych podłoŜa.

Rys. 14. Grupowanie penetrometrów według metody Warda
(dendrogramy dla U2 – nadwyŜki ciśnienia porowego)

Rys.15. Ocena niedrenowanej wytrzymałości
na ścinanie róŜnymi penetrometrami
(ił z Onsöy)

6.3. Ograniczenia wynikające z jakości próbek przeznaczonych
do badań laboratoryjnych
Badania laboratoryjne odgrywają waŜny element w przygotowaniu danych do konstruowania zaleŜności empirycznych, mogą teŜ być źródłem istotnych niepewności w projektowaniu
geotechnicznym. Na jakość wyników z tych badań, posiada w wysokim stopniu jakość próbki
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dostarczonej do laboratorium. Problem ten był i jest niezwykle waŜnym zagadnieniem
badawczym. Trzy zagadnienia, w tym temacie uznać naleŜy za zasadnicze:
a) ocena zmian w makrostrukturze, utrata naturalnej cementacji po pobraniu próbek z podłoŜa
i rekonsolidacji w laboratorium
b) wpływ jakości próbników i techniki pobrania próbki na jej jakość
c) ustalenie kryteriów dla oceny jakości próbki i wpływu jakości próbki na charakterystyki
deformacji i charakterystyki w badaniu wytrzymałości na ścinanie.
PoniŜej przedstawia się przykłady i komentarz odnośnie wyŜej wymienionych czynników.
Na rys. 16 pokazano wpływ anizotropowej rekonsolidacji na niedrenowaną wytrzymałość na
ścinanie Su próbki iłów oraz współczynnika prekonsolidacji OCR w badaniu trójosiowego
ściskania i teście CPTU (Karslud, Lunne, 2005). Autorzy rozbieŜnością w ocenie Su i OCR
z obydwu badań wyjaśniają moŜliwością utraty lokalnej cementacji i przewarstwieniami
w strukturze iłów na skutek rekonsolidacji. Badania laboratoryjne zostały wykonane na wysokiej jakości próbkach tzw. „ block samples”.

Rys. 16. ZaleŜność pomiędzy
znormalizowaną niedrenowaną wytrzymałością na ścinanie
CAUC i współczynnikiem
prekonsolidacji OCR

Rys. 17. Porównanie jakości próbki –
miejscowość Bothleennar
(Tanaka 2007)

Rys. 18. ZaleŜność pomiędzy wskaźnikiem porowatości e i napręŜeniem
konsolidacyjnym P dla róŜnej jakości
próbek z Anacku (Tanaka 2007)

Jakość próbki jest zazwyczaj oceniana kilkoma metodami, a mianowicie poprzez przeprowadzenie porównania wytrzymałości (Su), modułu Young’a (E), odkształcenia przy zniszczeniu podczas próby jednoosiowego ściskania (εt), wartości ciśnienia prekonsolidacyjnego (Po’)
lub współczynnika ściśliwości (Cc). Najczęściej stosowanymi metodami dla oceny jakości
próbek są metody; za pomocą podciśnienia, poprzez badanie fali ścinającej (vs) oraz poprzez
ocenę charakterystyki wytrzymałościowej np. z badania trójosiowego ściskania. Rys. 17 dokumentuje kryterium oceny jakości próbek pozyskanych róŜnymi próbnikami poprzez badanie
jednoosiowego ściskania, natomiast rys. 18 pokazuje ocenę jakości próbek za pomocą przebiegu krzywej konsolidacji.
Bardzo dobre podsumowanie odnośnie wpływu jakości próbki na parametry geotechniczne
próbki oraz hierarchię wpływu jakości na parametry gruntu podał Lunne (2006). Z tab. 2 wynika,
Ŝe największy wpływ posiada jakość próbki na ocenę wskaźnika porowatości i niedrenowaną wytrzymałość na ścinanie. Za bardzo istotne naleŜy uznać przyjęcie kryterium, które definiuje jakość
próbki. Tab. 3 podaje kryterium stosowane w Norweskim Instytucie Geotechnicznym w Oslo.
Prowadzone badania nad oceną wpływu jakości próbek na wyniki badań wytrzymałości
gruntu jednoznacznie sygnalizują, Ŝe słaba jakość próbki gruntu, moŜe prowadzić do błędnej
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oceny wytrzymałości gruntów w podłoŜu. Fakt ten moŜe mieć bardzo istotny udział w niepewnościach związanych z zarządzaniem ryzykiem. W Polsce tylko nieliczne firmy stosują
próbniki zaliczane do wysokiej jakości.
Tabela 3. Wpływ jakości próbki na wynik badań laboratoryjnych

εv0 lub ∆e/e0
Suuu
SuCAUC
Pc’
M, Cv
Gmax

bardzo istotny wpływ
istotny wpływ
mało istotny wpływ

gdzie:
εv0 lub ∆e/e0 – zmiana wskaźnika porowatości, wskaźnika porowatości początkowej
Suuu – niedrenowana wytrzymałość na ścinanie
SuCAUC – niedrenowana wytrzymałość na ścinanie z badania trójosiowego ściskania
Pc’– napręŜenie konsolidacyjne
M, Cv – moduł ściśliwości, współczynnik ściśliwości
Gmax – moduł początkowy
Tabela 4. Kryterium Norweskiego Instytutu Geotechnicznego dla oceny jakości próbki

OCR
1–2
2–4

∆e/e0
bardzo dobre
<0,04
<0,03

dobre
0,04–0,07
0,03–0,05

średnie
0,07–0,14
0,05–0,10

słabe
>0,14
>0,10

7. Niepewności związane z wydzielaniem jednorodnych geotechniczne warstw gruntów
w podłoŜu
Podstawowym elementem projektu geotechnicznego są dokumenty, które ilustrują przestrzenną zmienność budowy podłoŜa i właściwości gruntów. Za najprostszą formę ilustracji
zmienności budowy podłoŜą moŜna uznać tzw. przekroje geotechniczne. Konstruowanie
przekrojów geotechnicznych moŜe generować niepewności, które mają zasadniczy wpływ
na zarządzanie ryzykiem w projektowaniu geotechnicznym. Najprostszą formą tych niepewności moŜe być percepcja w odniesieniu wyboru parametrów, zdefiniowanych na rys. 2.
Parametry geotechniczne; fizyczne, wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntów podłoŜa są
bowiem wyjściowymi danymi do przygotowania przekrojów geotechnicznych. Źródeł informacji dla skonstruowania przestrzennej zmienności budowy podłoŜa pod projektowaną inwestycję jest kilka. Źródła te moŜna podzielić na dwie grupy
a) dane z badań obcych, np. dokumentacje archiwalne, mapy geologiczne, mapy geologiczno-inŜynierskie,
b) dane z badań własnych.
W praktyce najczęściej posługujemy się obydwoma źródłami. Poziom niepewności w grupie a) i b) moŜe być bardzo mocno zróŜnicowany. Za szczególnie niepewne źródła w ocenie
budowy podłoŜa, jeśli nie są uzupełniane informacjami z grupy „b”, naleŜy uznać mapy
geologiczno-inŜynierskie. Szczególnie ryzykowne jest przyjmowanie danych z tych map na
terenach zabudowanych. Przykłady na ten temat podano w pkt. 6 niniejszego artykułu.
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Rys. 19. Przykład udziału percepcji w konstrukcji przekroju geotechnicznego

W konstruowaniu jednorodnych warstw geotechnicznych sumują się więc trzy grupy niepewności; pierwszą stanowią wyniki badań in-situ, drugą wyniki badań laboratoryjnych, trzecią –
percepcja. Dobrym przykładem dla tej kwestii moŜe być sytuacja, którą przedstawiono na rys. 19.
Profil geotechniczny został skonstruowany na podstawie losowo pobranych próbek z wierceń
badawczych, analizy makroskopowej i zaawansowanych testów in-situ – sondą statyczną. Autor
dokumentacji zdecydował się przyjąć niekorzystny opis budowy podłoŜa, podając stan gruntów
spoistych, jako miękkoplastyczny (IL = 0,50) pomimo tego, Ŝe zaawansowane badanie pozwoliło
wyznaczyć dokładne wartości parametrów mechanicznych podłoŜa i określić stan gruntu na
pograniczu twardoplastycznego i plastycznego. Znamiennym elementem takiej decyzji było to, Ŝe
profil geotechniczny dotyczył budowy podłoŜa pod budowlą, która przekazuje obciąŜenia na
podłoŜe od kilku stuleci i nie wykazuje Ŝadnych uszkodzeń i nadmiernych osiadań.
Metody konstruowania przekrojów geotechnicznych moŜna podzielić na 3 grupy. KaŜda
z tych metod moŜe generować róŜny stopień ryzyka. W bardzo ogólny sposób sugestie odnośnie doboru metody podaje norma PN-81B/03020, wprowadzając definicję warstwy geotechnicznej oraz pojęcie wartości charakterystycznych parametru geotechnicznego i jego
wartości obliczeniowej. Norma jednak nie wspomina, który z parametrów powinien być decydujący dla skonstruowania przekroju geotechnicznego i wydzielenia warstw. Ten problem
pozostawia się geotechnikowi.
Pierwsza metoda konstrukcji przekroju geotechnicznego wykorzystuje w zasadzie tylko
percepcję geotechnika. Metoda ta nie wspiera się na kryteriach statystycznych, a wydzielenie
warstw odbywa się w sposób szacunkowy. Podstawą dla wydzielenia warstw są najczęściej
miary stanu gruntu ID, IL i rodzaj gruntu. Parametry mechaniczne gruntów podłoŜa w tej metodzie odczytuje się z normy. Bardzo często dane o miarach ID, IL uzyskuje się z wierceń
badawczych i analizy makroskopowej. Poziom ryzyka w tej metodzie jest trudny do oceny.
Wydaje się jednak, Ŝe udział tej metody w awarii budowlanej przekracza 80%.
Drugą metodą jest zdefiniowana we wspomnianej normie PN-81B/03020. Metoda
ta uwzględnia losowość parametrów poprzez wprowadzenie współczynnika materiałowego.
Metoda trzecia wykorzystuje zaawansowane metody statystyczne, najczęściej z grupy
hierarchicznych metod teorii skupień. Podstawowym warunkiem dla zastosowania tej metody
jest posiadanie własnych wyników z badań terenowych i laboratoryjnych. Ze względu na rolę
jaką odgrywa ta metoda w konstruowaniu profilu budowy podłoŜa i obliczenia ryzyka w projektowaniu geotechnicznym, poniŜej przedstawia się zasadnicze informacje o tej metodzie.
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Jakość grupowania i w konsekwencji liczba wydzielonych warstw gruntów zaleŜy od kilku
czynników, między innymi od liczby obserwacji i zastosowanej metody grupowania. Istotnym
czynnikiem, jest takŜe jakość wytypowanego do grupowania parametru.
Strategia grupowania danych jest ściśle związana z zastosowaną techniką badania in-situ.
Szczególnie korzystną jest metoda CPTU, uzupełniona testem SCPTU lub SDMT. Z testów
CPTU uzyskuje się bowiem bardzo duŜo danych, a testy SDMT uzupełniają punktową ocenę
parametrów podłoŜa i mogą takŜe stanowić element kalibracji dla obydwu testów, zwiększając tym samym wiarygodność obserwacji, wprowadzonych do grupowania. Strategia
powinna być oparta na generalnej zasadzie, Ŝe grupowanie powinno rozpoczynać się od modelu jednoosiowego (1-D) poprzez model płaski (2-D), aŜ do modelu przestrzennego (3-D).
Model przestrzenny daje trójwymiarowy obraz zmian właściwości podłoŜa i jest najbardziej
oczekiwanym modelem w projektowaniu posadowienia obiektu.
• Model interpolacyjny 1-D
Punktem wyjścia dla utworzenia jednorodnych warstw gruntów jest parametr lub kilka
parametrów mierzonych podczas wykonywanego testu in-situ. Jeśli badanie przeprowadzone
jest sondą statyczną (test CPTU) wówczas najkorzystniej dla grupowania jest, aby rejestrować
3 standardowe charakterystyki, a mianowicie zmiany z głębokością oporu stoŜka qc (qt),
współczynnika tarcia Rf i nadwyŜek ciśnienia porowego u2. Dla zadania jednoosiowego
grupowania wykorzystuje się metody:
– Hardera-Bloha (Harder, Bloh, 1988) lub procedurę zmodyfikowaną o test sekwencyjny
(Tschuschke, Młynarek, 1993),
– metodę teorii skupień (Hegazy, Mayne, 2002, Uzielli, 2008).
Przykład wykorzystania zmodyfikowanej procedury Hardlera-Bloha dla identyfikacji zmienności uziarnienia osadów poflotacyjnych, wbudowanych w obwałowania składowiska śelazny Most
pokazano na rys. 20. Uzyskane reprezentatywne parametry testu CPTU mogą być wykorzystane
do konstruowania modelu 2-D, typu wytrzymałościowego lub odkształceniowego podłoŜa.

Rys. 20. Charakterystyki testu CPTU i krzywe kumulacyjne (obwałowania Składowiska śelazny Most)

• Model interpolacyjny 2-D
Model 2-D jest konstruowany na wyselekcjonowanych w modelu 1-D poziomach napręŜeń
geostatycznych σ’vo, które rozdzielają jednorodne warstwy, według kryteriów konstruowania
modelu 1-D. Model 2-D, jak wcześniej wspomniano, jest punktem wyjścia dla opisu przestrzennej budowy podłoŜa. Konstrukcja modelu 2-D jest bardzo elastyczna, bowiem model
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ten moŜe dokumentować zmiany rodzaju gruntów występujących w podłoŜu. Do konstruowania modelu 2-D wykorzystuje się miary podobieństwa, a w zasadzie miary niepodobieństwa, które są podstawowym elementem analizy skupień. Miarą niepodobieństwa obiektów
(np. mierzonych parametrów testu in-situ) nazywa się funkcję

ρ : X×X →R

(7)

jeśli:
1. ρ ( xr , xs ) ≥ 0 ,
2. ρ ( xr , xs ) = 0 wtedy i tylko wtedy , gdy xr = xs ,
3. ρ ( xr , xs ) = ρ ( xs , xr )

xr i xs są ρ-wymiarowymi wektorami obserwacji r-tego i s-tego obiektu (r, s = 1,2,......,n).
Szczegółowe omówienie róŜnych miar niepodobieństwa moŜna znaleźć w wielu pracach
np. Kaufman, Rousseeu w (1990). Spośród licznych miar niepodobieństwa warto wymienić
dwie, które najczęściej wykorzystuje się w hierarchicznych metodach skupień, a mianowicie;
odległość euklidesową i odległość Mahalanobisa, która uwzględnia korelacje pomiędzy cechami. Generalną zasadą analizy skupień, którą stosuje się do wydzielenia jednorodnych geotechnicznie warstw w podłoŜu, jest zasada, aby obiekty naleŜące do danego skupienia były „podobne”
do siebie, a obiekty naleŜące do róŜnych skupień powinny być moŜliwie mocno „niepodobne”
do siebie. Najprostszym algorytmem grupowania cech podłoŜa według metod analizy skupień
jest przyjęcie liczby skupień oraz optymalnego podziału obiektów. Ten problem moŜe być
rozwiązany poprzez bezpośrednią ingerencję geotechnika, który uwaŜa uzyskany podział podłoŜa za wystarczająco efektywny dla rozwiązania posadowienia obiektu. Drugim sposobem ustalenia końcowej liczby skupień mogą być formuły statystyczne. Za bardzo efektywne w tworzeniu
jednorodnych warstw podłoŜa naleŜy uznać dwie formuły: tzw. indeks Calińskiego-Harabasza
oraz model Hashe, Tibshirani, Walther (Krzysko, Wołyński 2007).
Miary niepodobieństwa wykorzystywane są w trzech podstawowych grupach metod: hierarchicznej analizy skupień i niehierarchicznej analizy skupień. W pierwszej grupie są metody:
single linkage (najbliŜszego sąsiedztwa), complete linkage (najdalszego sąsiedztwa), średniego
powiązania, metoda mediany, metoda Warda. Przedstawicielem drugiej grupy metod jest
algorytm K-średnich i metoda kriegingu. Trzecią grupę stanowią algorytmy, w których podstawowym zadaniem jest załoŜenie, dotyczące rozkładu prawdopodobieństwa obserwowanych
zmiennych (np algorytm EM). Na rysunku 21 pokazano interesujący przykład wykorzystania
metody skupień, dla przyporządkowania testów CPT do wykonanych wierceń na Morzu
Północnym (Młynarek, Lunne, 1987). Testy CPT miały stanowić podstawę do oceny wytrzymałościowej i odkształceniowej podłoŜa, a takŜe dla ustalenia miejsc pobrania próbek do badań
laboratoryjnych. Rysunek 22 pokazuje podział podłoŜa na jednorodne strefy ze względu na qn,
FR oraz efektywność podziału podłoŜa za pomocą metody cosinusowej i K-średnich.

• Model interpolacyjny 3-D
Sukcesywne konstruowanie modelu dwuwymiarowego na kolejnych płaszczyznach σ’vo
(model guasi 3-D), moŜe symulować trójwymiarową zmienność parametrów testu, którym
wykonuje się badanie podłoŜa np. testu CPTU i w konsekwencji trójwymiarową zmienność
parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych podłoŜa. Model ten nie uwzględnia
jednak wpływu przestrzennej zmienności rejestrowanych parametrów pomiędzy miejscami
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wykonanych testów CPTU. RóŜnice pomiędzy modelem guasi 3-D i modelem 3-D oraz
koncepcje konstrukcji modelu 3-D pokazuje rysunek 23.
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Rys. 21. Podział podłoŜa na jednorodne
aglomeracyjne według metody skupień
parametr grupowania oporu stoŜka qc z testu
CPTU (Młynarek, Lunne, 1987)
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Rys. 22. Schemat modelu quasi 3-D i 2-D dla interpretacji
danych z testu CPTU (Młynarek, Wierzbicki, 2007)

Koncepcja modelu interpolacyjnego 3-D opiera się na metodzie Inverse Distance Distribution – IDW, która uwzględnia rozkłady statyczne mierzonego parametru. Formuła dla
wykorzystania metody IDW przedstawia się następująco:
N ( v0 )

∑ wi vi

v0 =

i =1
N ( v0 )

,

(8)

∑ wi
i =1

gdzieN(v0)oznacza liczbę obserwacji z najbliŜszego sąsiedztwa v0, i wagę

wi =

1

(di + s ) p

.

(9)

di oznacza odległość Euklidesową pomiędzy punktami (x0,y0,z0) i (xi,yi,z0) zgodnie z formułą;
s > 0 i p (charakterystyczne wartości 1,2,3), które odgrywają rolę parametrów wygładzonych.
Młynarek, Wierzbicki, Wołyński (2007) zaproponowali modyfikację modelu 2-D, którego
sąsiedztwo N(v0) umieszczono pomiędzy 3-D, wprowadzając pojęcie odległości di pomiędzy
punktem (x0,y0,z0) i punktami (xi, yi, z0), która jest obliczana z równania:

di =

(x0 − xi )2 + ( y0 − yi )2 + ς (z0 − zi )2 ,

gdzie ζ (ζ>0) określa efekt obserwacji w kierunku osi z, i.e. głębokość lub σ’vo.
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Parametr ζ odgrywa istotną rolę w konstruowaniu modelu 3-D. Jeśli efekt wpływu mierzonego parametru testu CPTU wzdłuŜ osi „z” jest duŜy, wówczas moŜna przyjąć ζ = 10. Jeśli
efekt wpływu jest mniejszy, wówczas ζ = 30. Na rys. 24 przedstawiono profil geotechniczny
oraz model sztywności podłoŜa, dla złoŜonych warunków podłoŜa, w którym występowały
słabonośne grunty organiczne. Tak przygotowany opis budowy podłoŜa pozwolił na szczegółową analizę bezpośredniego posadowienia zbiorników.

Rys. 23 Modele quasi 3D i 3D

Rys. 24. Model sztywności podłoŜa

8. Przykłady awarii budowlanych związanych z udziałem podłoŜa w zarządzaniu
ryzykiem w projektowaniu inwestycyjnym
Publikacje zamieszczane w materiałach konferencji „Awarie budowlane” doskonale dokumentują liczne awarie, w których podłoŜe budowlane ma znaczący udział. Stosunkowo mało jest
jednak przykładów, które eksponują w awarii budowlanej czynnik percepcji i często trudne do
wytłumaczenia decyzje, które podjął inŜynier budowlany lub inŜynier geotechnik. Wydaje się
więc, Ŝe ciekawym uzupełnieniem w tym temacie mogą być przykłady z własnych doświadczeń
w kraju i za granicą. Przykłady te dotyczą często sytuacji, gdzie podłoŜe zostało obciąŜone
stosunkowo nieduŜymi obciąŜeniami, natomiast skutki awarii były znaczące dla obiektu.
• Na rys. 25 pokazano awarię nasypu, który stanowił obwałowania stawów rybnych. Nasyp
był posadowiony na 12,0 m warstwie torfu z gytią. Projekt przewidywał wznoszenie nasypu
etapowo, uwzględniając efekt wzmocnienia konsolidacyjnego podłoŜa. Wartości osiadań nasypu były monitorowane geodezyjnie. Awaria nasypu, na długości 60 m, została spowodowana tym, Ŝe operator przygotował indywidualny front robót i spryzmował materiał na
długości 10 m. PrzeciąŜenie nasypu spowodowało utratę stateczności nasypu.
• Przejście przez niewielkiej szerokości rzekę gazociągiem o średnicy 1400mm naznaczone
zostało kilkoma awariami. W pradolinie rzeki występowały grunty organiczne, których parametry mechaniczne i miąŜszość nie zostały rozpoznane. Dane o budowie podłoŜa przyjął
projektant z Mapy Geologicznej i zadecydował, aby rurociąg ułoŜyć bezpośrednio w podłoŜu
organicznym. Dla wykonania rurociągu przesunięto koryto rzeki i zamknięto groblą z lokalnego materiału. UłoŜony w ten sposób rurociąg wykazał natychmiast niedopuszczalne ugięcie,
a grobla została rozmyta (rys. 26). Podjęta decyzja o obniŜeniu wody za pomocą igłofiltrów,
okazała się zupełnie nieskuteczna. Autorzy zleconej ekspertyzy zaproponowali przełoŜenie
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rzeczki w rurach wielkośrednicowych i przejście przez jej koryto metodą wypierania podłoŜa
i wsparcia rurociągu na uformowanym nasypie. Z nieznanych powodów wykonawca kontynuował obniŜanie wody igłofiltrami i wprowadził w podłoŜe ścianki szczelne. Po wbiciu ścianek rozpoczął wypieranie podłoŜa. W czasie wypierania nastąpiła awaria ścianki szczelnej,
która była zupełnie zbędnym elementem do rozwiązania posadowienia rurociągu.

Rys. 25. Awaria nasypu posadowionego na podłoŜu organicznym

Rys. 26. Awaria na trasie ułoŜenia rurociągu

• Trudności z wprowadzeniem ścianek szczelnych w iły są ogólnie znane. Wykonawca
ścianki szczelnej przy nabrzeŜu portowym zakończył wbijanie brusów ścianki na głębokości,
na której wpęd ścianki osiągał ustalone wartości. Płyta kotwiąca dla górnej podpory była
załoŜona poza teoretycznie planowaną płaszczyzną odłamu. Ścianka utraciła stateczność
w dolnej części, ze względu na brak podparcia w podłoŜu (rys. 27).

Rys. 27. Awaria ścianki szczelnej przy nabrzeŜu portowym
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• Do istniejącej nastawni kolejowej, która została wybudowana w latach 20tych ubiegłego
stulecia, dobudowano parterowy budynek. W budynku tym miała być zainstalowana nowoczesna aparatura. Po zakończeniu budowy, obiekt zdylatował się od budynku istniejącego i pękł
w połowie (rys. 28). Projektant dane o podłoŜu przyjął z Mapy Geologicznej i płytkiego
wykopu, w którym stwierdził piaski średnie. Projektant zupełnie nie zwrócił uwagi na fakt,
iŜ inŜynierowie z Niemiec zaprojektowali dwukondygnacyjny budynek starej nastawni, jako
ustrój bardzo sztywny, wykonany z cegły klinkierowej i posadowili na płycie. Budynek ten nie
wykazywał, pomimo 80 letniej eksploatacji, Ŝadnych uszkodzeń. Przyczyną awarii było podłoŜe,
bowiem poniŜej 1,0 m warstwy piasków w podłoŜu, aŜ do 12,0 m, występowały torfy.

Rys. 28. Awaria dobudowy do budynku nastawni

• Na rys. 29 pokazano katastrofę 4-ro kondygnacyjnego budynku hotelowego, który został wykonany do stanu surowego. Budynek był zlokalizowany koło miejscowości Annecy we Francji.
Po wybudowaniu obiektu inwestor podjął decyzję, aby powiększyć liczbę miejsc parkingowych
poprzez podcięcie skarpy. Górzysta okolica w tym rejonie zbudowana jest z osadów fliszowych.
Ściany wykopu w tym ośrodku wymagają specjalnych zabezpieczeń (rys. 31). Podcięcie skarpy
spowodowało utratę jej stateczności i totalne zniszczenie obiektu (Sanglerat, Młynarek, 1990).
W tej samej okolicy wybudowano dom jednorodzinny. Stopa słupa została posadowiona na
podłoŜu fliszowym, które traci szybko wytrzymałość przy zmianie wilgotności (rys. 30). Po opadzie burzowym słup utracił stateczność (Sanglerat, Młynarek, 1991).

Rys. 29. Katastrofa budynku hotelowego w okolicach Lyonu
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Rys. 30. Awaria budynku jednorodzinnego w okolicach Annecy (Francja)

• Rys. 31 pokazuje awarię prefabrykowanej ściany oporowej w okolicach Lyonu (Sanglerat,
Młynarek, 1995). Ściana została wykonana w sąsiedztwie budynku centrum handlowego.
Przyczyną awarii był brak odwodnienia za ścianą, niestaranne zagęszczenie zasypki i nieszczelność instalacji odprowadzającej wody powierzchniowe.

Rys. 31. Awaria prefabrykowanej ściany oporowej

9. Podsumowanie
Dane statystyczne przestawione w niniejszym artykule pozwalają stwierdzić, Ŝe udział
podłoŜa w katastrofie budowlanej jest znaczący. Za niepokojący fakt naleŜy uznać to, Ŝe
dominujący udział w niepewnościach związanych z zarządzaniem ryzykiem inwestycyjnym
posiada percepcja inŜyniera geotechnika lub inŜyniera budowlanego. Niewątpliwy wpływ na
taką sytuację posiada dwoistość dokumentacji wykorzystywanych w Polsce dla przygotowania
projektu budowlanego, a w dalszej kolejności jakość nadzoru geotechnicznego w czasie prowadzonej budowy obiektu. Problem percepcji jak wykazano w pkt. 3 artykułu jest sprawą
bardzo złoŜoną. Na ten element składają się dwa główne czynniki; poziom edukacji i uzupełnionej wiedzy z zakresu nowoczesnej geotechniki oraz jakość parametrów geotechnicznych
gruntów podłoŜa, głównie mechanicznych, które wprowadza się do dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej czy geotechnicznej. Wydaje się, Ŝe te dwa elementy stanowią współcześnie wyzwanie dla polskiej geotechniki.
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