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Ośrodek gruntowy reprezentuje materiał, który charaktery-
zuje się specyficznymi właściwościami różniącymi się od typo-
wych materiałów inżynierskich. W celu dobrego opisu właści-
wości ośrodka gruntowego oraz oceny jego stratygrafii i litologii 
jest niezbędna ocena przestrzennej jednorodności i zmienności 
w kontekście parametrów geotechnicznych. Do rozstrzygnięcia 
tej kwestii korzysta się najczęściej z reprezentatywnych (cha-
rakterystycznych) parametrów, którymi opisuje się grunty wy-
stępujące w podłożu. Na podstawie tych parametrów wydziela 
się jednorodne warstwy podłoża oraz buduje ich modele geo-
techniczne. Parametry te, jak ogólnie wiadomo, są niezbędne do 
przygotowania projektu geotechnicznego i podjęcia ostatecznej 
decyzji dotyczącej wyboru posadowienia obiektu. Szczególną 
rolę w wyznaczaniu charakterystycznych parametrów geotech-
nicznych gruntów odgrywają badania in situ. Robertson (2009) 
sformułował opinię, że 90% zadań geotechnicznych można roz-
wiązać za pomocą badań in situ. Dominującą pozycję w tych 
badaniach zajmuje obecnie metoda statycznego sondowania 
CPTU, którą stosuje się już powszechnie w Polsce. W kontekście 
wykorzystania penetrometrów lub dylatometrów w badaniach 
in situ pojawia się jednak kluczowe pytanie dotyczące wpływu 
mierzonych za pomocą tych urządzeń wartości na jakość oceny 
parametrów geotechnicznych, szczególnie wytrzymałościowych 
i odkształceniowych. Kolejnymi bardzo istotnymi pytaniami są: 
czy korzystając z różnych urządzeń, np. penetrometrów, uzy-
skamy identyczną ocenę parametrów geotechnicznych, i jakie 
czynniki mają wpływ na mierzone parametry w badaniach in 
situ. Wymienione kwestie są bardzo istotne z kilku powodów, 
do których należy zaliczyć: problem wpływu trendu w badaniu 

in situ, czyli zmian składowych stanu naprężenia geostatyczne-
go na mierzone parametry, losowość cech fizycznych ośrodka 
gruntowego oraz zagadnienie prekonsolidacji. W tym miejscu 
należy podkreślić, że niektóre z tych czynników, np. trend, nie 
występują w grupowaniu wyników z badań laboratoryjnych. 
Ważnym zagadnieniem jest także dobór odpowiednich miar do 
wyznaczenia charakterystycznych parametrów geotechnicz-
nych, zagadnienie propagacji błędów pomiarowych i poziom 
precyzji badania. Wymienione zagadnienia są tematem niniej-
szego artykułu, w którym ograniczono się do sondowań sta-
tycznych, badania dylatometrycznego, badania sondą statyczną 
i badania sondą dynamiczną. W artykule przedstawiono także 
główne koncepcje dotyczące wykorzystania hierarchicznych 
metod teorii skupień do wyodrębnienia jednorodnych warstw 
w podłożu i konstrukcji modeli geotechnicznych na podstawie 
uzyskanych charakterystycznych parametrów geotechnicznych 
z badań in situ. 

POJĘCIE I MIARY WYZNACZENIA WARTOŚCI REPRE-
ZENTATYWNEJ PARAMETRU GEOTECHNICZNEGO

W stosowanej już od szeregu lat koncepcji zakłada się, że 
wartość parametru geotechnicznego należy traktować jako 
zmienną losową, opisaną określonym rozkładem [7, 10, 26, 35, 
42]. Jeśli nawet jednak przyjmie się, że rozkład ten jest normal-
ny, to z tego rozkładu można wyznaczyć znacznie różniące się 
wartości liczbowe tego samego parametru do wymiarowania 
fundamentu czy analizy stateczności skarpy (rys. 1).

Jedną z możliwych do przyjęcia wartości parametru, którą 
można określić jako wartość najbardziej odpowiednią, jest war-
tość średnia. W tym przypadku wartość ta ma jednak jedynie 
50% prawdopodobieństwo wystąpienia. Drugą, skrajną możli-
wością jest przyjęcie wartości najbardziej niekorzystnej, która 
reprezentuje 0,1% danych (czyli prawdopodobieństwo osiągnię-
cia przez parametr co najmniej tej wartości wynosi 99,9%). Ten 
parametr oznacza „najgorszą wartość, która, jeśli będzie wierzył 
projektant, może wystąpić w „praktyce”. Trzecia wartość jest 
zdefiniowana poprzez tzw. „wartości charakterystyczne parame-
tru”. Wartość tego parametru mieści się w przedziale, który jest 
opisany wartością dolnego krańca 95% przedziału ufności dla 
średniej (czyli prawdopodobieństwo osiągnięcia przez parametr 
wynosi co najmniej wartości 95%).

Kluczową informacją, którą należy uznać dla rozkładu 
zmienności parametrów geotechnicznych (rys. 1) jest, że na roz-
kład zmienności mają wpływ równocześnie losowość ośrodka 
gruntowego i niepewności pomiarowe. Lacasse i Nadim [6] jed-
noznacznie stwierdzają, że w badaniu in situ nie można rozdzie-
lić wpływu tych czynników na rozkład zmienności i precyzję 
oceny parametru.
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Rys. 1. Rodzaje reprezentatywnych wartości wytrzymałości na ścinanie
w ujęciu analizy statystycznej [43]
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MIARY WYZNACZANIA REPREZENTATYWNEJ
WARTOŚCI PARAMETRU GEOTECHNICZNEGO – 

UJĘCIE NORMOWE

W projektowaniu budowlanym zagadnienie wartości repre-
zentatywnej parametru rozwiązano ogólnie przez wprowadze-
nie pojęcia wartości charakterystycznych i obliczeniowych. 
W szczególności Eurokodzie 3 określa się, że właściwości geo-
techniczne należy traktować w podobny sposób, jak i pozostałe 
właściwości materiałowe budowli, określając wartości oblicze-
niowe na dwa możliwe sposoby: poprzez ocenę wartości charak-
terystycznej, dzielonej następnie przez współczynnik częściowy 
oraz poprzez bezpośrednie określenie wartości obliczeniowej 
[32, 33]. Zgodnie z tymi zaleceniami oszacowanie wartości cha-
rakterystycznej powinno uwzględniać: wcześniejsze informacje 
o rozkładzie statystycznym badanego parametru, niepewności 
związane z liczbą dokonanych pomiarów oraz rozrzut uzyska-
nych wyników. W praktyce w Eurokodzie zaleca się wyznaczyć 
wartość obliczeniową z wzoru:

  (1)

gdzie:
Xd – wartość obliczeniowa, 
Xk(n) – wartość charakterystyczna z uwzględnieniem statystycznej niepewności, 
kn – współczynnik obliczeniowy przypisany odpowiedniemu kwantylowi 

(5 lub 95%) wartości charakterystycznej,
Vx – współczynnik zmienności X,
mx – średnia z próby, 
hd – wartość obliczeniowa współczynnika konwersji.

Jak można zauważyć, wartość charakterystyczna parametru 
(a poprzez nią i obliczeniowa) wynika z wartości średniej z do-
konanych pomiarów, współczynnika zmienności oraz przyjęte-
go rozkładu prawdopodobieństwa badanej cechy (w [32] podano 
wartości kn dla rozkładu normalnego i log-normalnego). Należy 
zaznaczyć jednak, że nie zawsze rozkłady mierzonych parame-
trów w badaniach in situ są normalne [26]. W przypadku wyni-
ków badań geotechnicznych niektórzy badacze zauważają, że 
w określonych przypadkach (np. wyniki badań in situ) wartość 
średnią jest korzystniej zastąpić medianą (tj. wartością środko-
wą), która jako parametr statystyczny jest „odporna” na wpływ 
sporadycznych (lokalnych) i gwałtownych zmian wartości 
mierzonych parametrów [6, 20]. Niezależnie od tego spostrze-
żenia za podstawowe elementy niezbędne do oceny wartości 
parametru geotechnicznego według [32] należy uznać współ-
czynnik zmienności parametru i rozkład prawdopodobieństwa. 
Jednocześnie, o ile badacz dysponuje takimi danymi, w analizie 
można uwzględnić wartości współczynnika zmienności danej 
cechy uzyskane z wcześniejszych badań. Analiza prowadzo-
na jest wówczas z wykorzystaniem tzw. prawdopodobieństwa 
bayesowskiego i w przypadku prób o niedużej liczności (rzędu 
kilku pomiarów) powoduje istotne różnice w uzyskiwanych re-
zultatach.

Druga z dopuszczonych przez [32] możliwość wyznaczenia 
wartości obliczeniowej parametru wiąże się z koniecznością 
bezpośredniego uwzględnienia wszystkich niepewności związa-
nych z badaniem danego parametru (jako składowych współ-
czynnika konwersji hd).

  (2)

To drugie podejście może być uzupełnione tezą, zgodnie 
z ideą statystycznej oceny wyników badań geotechnicznych, 
sformułowaną przez Lumba [11], który zauważył, że każdy wy-
nik badania jest obarczony błędem. Dla rzeczywistej wartości 
parametru – x i odpowiadającej jej wartości zmierzonej – 𝑥, po-
wtórzenia badania tej samej próbki mogą dać różne wyniki (x), 
ze względu na brak precyzji samego badania, a średnia z pomia-
rów może różnić się od średniej rzeczywistej ze względu na brak 
dokładności badania. Lumb [11] do oceny precyzji i dokładności 
zaproponował wykonanie badania replikacyjnego.

Drugie z podejść obliczeniowych do parametru geotechnicz-
nego wydaje się umożliwiać zdecydowanie bardziej efektywne 
projektowanie konstrukcji budowlanych. Zastosowanie nowo-
czesnych technik badania podłoża, w tym in situ, przy odpo-
wiedniej wiedzy daje możliwości uwzględnienia najważniej-
szych czynników wpływających na niepewności pomiarowe, 
a tym samym wiarygodnego wyznaczenia wartości obliczenio-
wych parametrów geotechnicznych.

INNE PROPOZYCJE WYKORZYSTANIA
ANALIZY PROBABILISTYCZNEJ

DO OSZACOWANIA WARTOŚCI PARAMETRU

Metody wyznaczania wartości charakterystycznych para-
metrów geotechnicznych, zalecane w [32, 33], coraz częściej 
bywają przedmiotem analiz, które niejednokrotnie wskazują 
na niedoskonałości proponowanych w Eurokodzie rozwiązań. 
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na propozycje szer-
szego wykorzystania analizy probabilistycznej w określaniu 
wartości charakterystycznej parametru geotechnicznego, które 
opierają się na pracach Schneidera [40, 41]. Jako jeden z intere-
sujących przykładów można podać oszacowanie przedstawione 
przez Oleka i innych [31], które odwołuje się do metody za-
proponowanej przez Schneidera [40]. Zgodnie z tą propozycją 
określenie wartości charakterystycznej odbywa się według rów-
nania (3), z uwzględnieniem wartości minimalnej i maksymal-
nej parametru oraz jego mediany i odchylenia standardowego. 
Mankamentem tej metody, w przypadku badań in situ, jest jed-
nak założenie o braku autokorelacji pomiędzy pomiarami.

    (3)

gdzie: 
Xk – wartość charakterystyczna parametru,
sx – odchylenie standardowe,
Xmin,max,mod – wartości parametru odpowiednio: minimalna, maksymalna i modal-

na.

Inna propozycja z tej grupy odwołuje się do koncepcji opisu 
właściwości podłoża za pomocą pól losowych [41]. W metodzie 
tej zaproponowano, aby współczynnik zmienności danego roz-
kładu V(X) zastąpić „globalnym” współczynnikiem zmienności 
Vt(X) (4) [36].

  (4)

gdzie: 
Vin – współczynnik zmienności związany z niepewnością naturalną,
Vm – współczynnik zmienności związany z błędami pomiarów,
Vtr – współczynnik zmienności związany z transformacją danych,
Vs – współczynnik zmienności związany z ograniczona liczbą danych,
γ(V) – funkcja redukcji wariancji.
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Jak można zauważyć, rozwiązanie to, poprzez uwzględnie-
nie różnego poziomu niepewności poszczególnych elementów 
wpływających na zmierzoną wartość parametru, nawiązuje 
w pewnym stopniu do wspomnianej wcześniej propozycji Euro-
kodu, która umożliwia bezpośrednie wyznaczenie wartości obli-
czeniowej parametru. W przypadku drugiej z propozycji można 
zaobserwować podobieństwo w sposobie podejścia do analizy 
danych z badań in situ do postulowanego przez Lumba [11].

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ PARAMETRU 
GEOTECHNICZNEGO W BADANIU IN SITU

W grupowaniu danych pomiarowych z badań in situ, celem 
wyznaczenia reprezentatywnych parametrów geotechnicznych, 
za znaczące należy uznać trzy czynniki [11, 16, 21, 22]:

a) przeprowadzenie testu replikacyjnego, który oznacza 
wykonanie na badanym terenie określonej liczby badań 
w zależności od zakresu inwestycji, np. sondowań sta-
tycznych, badań dylatometrycznych lub innych;

b) podjęcie decyzji przez geotechnika dotyczącej para-
metrów, które mają być wyznaczone i grupowane do 
konstrukcji modeli geotechnicznych podłoża: stratygra-
ficznego, litologicznego oraz wytrzymałościowego i od-
kształceniowego;

c) ustalenie czynników, które będą miały wpływ na mie-
rzony parametr za pomocą określonej techniki bada-
nia.

Szczególne znaczenie dla jakości wyznaczonego parametru 
mają punkty a) i c). W kontekście powszechnie stosowanego 
minimalizowania liczby badań geotechnicznych w projekcie 
budowlanym należy podkreślić, że zmniejszenie liczby badań 
ma istotny wpływ na poziom precyzji szacowanego parametru 
[11, 26]. 

Grupa czynników, która ma wpływ na mierzony parametr 
w badaniu in situ, jest ściśle związana z przyjętą metodą bada-
nia. Ogólnie czynniki te można pogrupować następująco [16, 
21]:

 – czynniki związane z losowością parametrów fizycznych 
i mechanicznych ośrodka gruntowego; losowość ta jest 
zdefiniowana tzw. reżimem geologicznym, reżimem hy-
drologicznym i reżimem inżynierskim [34];

 – grupa błędów pomiarowych absolutnych i względnych; 
w tej grupie znajdują się niepewności pomiarowe zwią-
zane z precyzją i dokładnością urządzeń, np. penetrome-
trów [5];

 – efekt operatora [11] – poziom jego edukacji itd.;
 – błędy związane z uproszczeniem modelu matematycz-

nego, którym opisuje się proces fizyczny zastosowanej 
techniki badania;

 – błędy obliczeniowe, które są związane często z zasto-
sowaniem niekompetentnych programów interpretacyj-
nych oraz nieuwzględnienie w tych programach niezwy-
kle ważnych lokalnych zależności korelacyjnych.

Punktem wyjścia do właściwego ustalenia czynników wpły-
wających na mierzony parametr w badaniu in situ jest dokona-
nie zapisu funkcji, którą opisuje się proces fizyczny badania. 

Całkowite lub częściowe rozwiązanie tej funkcji uzyskuje się 
analitycznie lub za pomocą metod statystycznych. Bardzo istot-
ny wpływ na uzyskanie tych rozwiązań miały badania w komo-
rach kalibracyjnych, przeprowadzone dla niektórych technik ba-
dań, np. CPTU lub badania sondą dynamiczną. Za szczególnie 
zaawansowane i dobrze opisujące proces badania należy uznać 
sondowanie statyczne. W przypadku tego badania powszechnie 
stosuje się rozwiązania z teorii stanów granicznych [18, 23], 
teorii expansion of cavity [13] oraz wykorzystanie wielozmien-
nej analizy wariancji [25].

Funkcje opisujące proces badania CPTU, badania dylatome-
trycznego oraz badania sondą obrotową można znaleźć w pra-
cach [21, 29], natomiast badań sondą dynamiczną i stożkiem 
sejsmicznym lub dylatometrem sejsmicznym znajdują się w pra-
cy Schnaida [39]. Przykładem takiej funkcji może być funkcjo-
nał, którym opisuje się proces statycznej penetracji [19, 21] (5): 

  (5)
gdzie:
P – mierzone parametry procesu,
Vp – prędkość penetracji,
Θ1 – właściwości ośrodka,
Θ2 – charakterystyki geometryczne i materiałowe penetrometru.

Z grupy czynników, które mają wpływ na reprezentatywne 
parametry w badaniach in situ, dwa wymagają szczególnego 
podkreślenia; są to problem trendu i oraz wpływ efektu prekon-
solidacji.

PROBLEM TRENDU WARTOŚCI
MIERZONEGO PARAMETRU

Trend mierzonego parametru z głębokością jest związany ze 
zmianą składowych stanu naprężenia geostatycznego w podło-
żu. Generalnie problem trendu dla różnych technik badania in 
situ jest mało zbadany. Wiadomo jedynie, że w badaniu CPTU, 
w normalnie konsolidowanych iłach, trend np. oporu stożka qc, 
tarcia na pobocznicy fs i wzbudzonego ciśnienia wody w porach 
u2 jest liniowy [14] (rys. 2). Z kolei w iłach silnie prekonsolido-
wanych trend oporu stożka jest wyraźnie nieliniowy [25] (rys. 3).

W przypadku liniowości trendu zmienność analizowanego 
parametru „𝑥” może być określona jako składnik trendu [11] 
[14] według zależności:

Rys. 2. Trend oporu stożka qt z głębokością
dla dziewięciu różnych penetrometrów [21]
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  (6)

gdzie: 
Y(z) – pomiar parametru x na głębokości z, 
γ(z) – trend na głębokości z, 
e(z) – zmienność wokół trendu na głębokości z.

Wpływ składowych stanu naprężenia geostatycznego na 
opór stożka, jako najbardziej istotnej zmiennej w gruntach spo-
istych, był udokumentowany przez Młynarka i innych [24]. 
Konsekwencją trendu oporu stożka jest konieczność, jak pod-
kreśla Robertson [38], standardyzacji oraz normalizacji wartości 
pomiarowych oporu stożka do wartości Qt. Taką normalizację 
należy przeprowadzić także przy tarciu na tulei ciernej [13]. Ro-
bertson [37] uważa, że tylko normalizowane wartości powinny 
być wykorzystywane do wyznaczania parametrów geotechnicz-
nych z tego badania. W przypadku budowania modelu straty-
graficznego podłoża wyznaczone parametry z badania CPTU – 
opór stożka qc i tarcie na tulei ciernej – podlegają filtracji. W tym 
celu stosuje się 3 procedury: 

 – Hardera-Bloha [3],
 – zmodyfikowana przez Tschuschke i Młynarka metoda 

Hardera-Bloha [46],
 – metoda wykorzystująca analizę skupień [2, 4, 27].

WPŁYW EFEKTU PREKONSOLIDACJI

W przypadku efektu prekonsolidacji na wartości parametrów 
geotechnicznych decydujące znaczenie ma przyczyna powstania 
tego efektu [8]. Dosyć jednoznaczną ocenę charakteru prekon-
solidacji w profilu gruntowym uzyskuje się w prekonsolidacji 
sesnu stricto, tj. wywołanej pionowym przeciążeniem podłoża. 
Badania eksperymentalne przeprowadzone przez Wierzbickiego 
[49] wykazały wyraźny i niezależny od metody badania zanika-
jący trend wartości współczynnika OCR z głębokością (rys. 4). 

Bardziej skomplikowaną naturę ma oddziaływanie procesów 
quasi prekonsolidujących. Wpływ zjawisk związanych z ruchem 
wód gruntowych, cementacją czy pełzaniem strukturalnym pro-
wadzi do różnej geometrii trendu prekonsolidacji z głębokością 
[8] (rys. 6). W przypadku procesów quasi prekonsolidujących 
należy również zwrócić uwagę na istotny związek stopnia pre-
konsolidacji z pierwotnymi cechami podłoża, jak: wodoprze-
puszczalność, skład petrograficzny czy warunki hydrologiczne 
w przeszłości. Czynniki te powodują, że uwzględnienie wpływu 
prekonsolidacji na wyznaczaną wartość parametru geotechnicz-
nego poprzez przyjęcie wartości średniej, czy też sugerowanej 
w Eurokodzie charakterystycznej, nie wydaje się właściwe. 

Wpływ efektu prekonsolidacji na właściwości podłoża jed-
noznacznie wskazuje, że odrębnego grupowania i wyznaczania 
wartości reprezentatywnych wymagają osady normalnie konso-
lidowane i osady prekonsolidowane. 

Rys. 3. Składowe trendu oporu stożka qc ze zmianą pionowej składowej naprę-
żenia sv0 w silnie prekonsolidowanych iłach [24]

Rys. 4. Wartości OCR wyznaczone różnymi metodami w gruntach niespoistych 
normalnie konsolidowanych (NC) i prekonsolidowanych (OC) [49]

Rys. 5. Idealizowane zmiany parametrów OCR i OCD w profilu,
w zależności od procesu prowadzącego do powstania efektu prekonsolidacji

(na podstawie [8])
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PRZYKŁADY WPŁYWU NIEPEWNOŚCI POMIARO-
WYCH I LOSOWOŚCI OŚRODKA GRUNTOWEGO NA 

MIERZONE PARAMETRY W BADANIACH IN SITU

Do oceny precyzji i dokładności mierzonego parametru 
w badaniu in situ niezbędne jest wykonanie badania replikacyj-
nego. Dla i-tego powtórzenia wartości pomiaru 𝑥 otrzymujemy 
[11]:

  (7)
gdzie:
di – zmienna losowa o średniej równej 0 oraz wariancji równej (Vdi).

Wartość oczekiwana dla dużej liczby powtórzeń to:

  (8)
gdzie:
a i β opisują tzw. szum związany z brakiem precyzji i dokładności, a (Vdi) ozna-
cza brak precyzji pomiaru (im większa wariancja tym mniejsza precyzja); war-
tość x jest najczęściej wyznaczana poprzez kalibrację lub model, w którym z jest 
określone funkcją teoretyczną.

  (9)

W badaniu in situ czynnikami, które mają wpływ na ocenę ja-
kości badania, są: wykonanie badań na niestandardowym sprzę-
cie, wykonanie badań przez kilku operatorów o różnym poziomie 
edukacji i predykcji. Związek tych ostatnich dwóch czynników 
i ich wpływ na mierzony parametr 𝑥 możemy przedstawić za 
Lumbem [11] zależnością, którą określa się: replikację badania 
na tej samej próbce – m, wykonaną przez p-operatorów z zasto-
sowaniem q-różnych aparatów. Przy k-tym powtórzeniu badania 
przez j-tego operatora na i-tym urządzeniu może być zapisane:

  (10)

Jeżeli ai; bj; γij będą rozpatrywane jako zmienne losowe, 
wówczas będą one miały swoje wariancje V(ai); V(bj); V(γij). 
Efektem tych wariancji jest istotny wpływ na brak precyzji.

W celu przeprowadzenia badania replikacyjnego i wyzna-
czenia reprezentatywnej wartości badania in situ muszą być 
przeprowadzone na pewnym obszarze. Współczynnik zmienno-
ści, który określa poziom precyzji badania (na danej lokalizacji), 
może być wyznaczony z zależności [11].

  (11)

gdzie:
n – liczba powtórzeń badania.

SONDOWANIE STATYCZNE CPTU

Przykładem oceny precyzji badania CPTU jest analiza po-
równawcza wyników uzyskanych za pomocą penetrometrów 
dziewięciu różnych producentów [14]. Badania replikacyjne 
przeprowadzono na poligonie doświadczalnym, gdzie podłoże 
było zbudowane z normalnie konsolidowanych iłów [14]. Ce-
lem tych badań było także grupowanie penetrometrów, które 
według przyjętych kryteriów statystycznych rejestrowały zbli-
żone wartości oporu stożka qc, tarcia na tulei ciernej fs i nadwy-
żek ciśnienia wody w porach u. Na rys. 6 podano wyniki grupo-
wania penetrometrów metodą Warda. W kontekście rejestracji 
wartości oporu stożka, tarcia na tulei ciernej i ciśnienia wody 
w porach z rys. 6 jednoznacznie wynika, że niektóre penetrome-
try nie spełniały kryteriów grupowania i charakteryzowały się 
bardzo zróżnicowaną precyzją oraz błędem systematycznym. 
Wpływ rejestrowanych wartości oporu stożka na ocenę wy-
trzymałości na ścinanie bez odpływu su (rys. 7) iłów okazał się 
bardzo znaczny. Różnice w predykcji wytrzymałości su sięgały 
50%. Analogiczne oszacowanie uzyskano dla modułu ściśliwo-
ści M0. Analiza prowadzi do bardzo istotnego wniosku, który 
dotyczy również firm geotechnicznych w Polsce, że związki ko-
relacyjne do wyznaczenia parametrów wytrzymałości na ścina-
nie i modułu ściśliwości powinny podlegać procesowi kalibracji 
dla każdego penetrometru.

BADANIE SONDĄ OBROTOWĄ VT

Na rys. 8 i 9 pokazano wyniki badania replikacyjnego ob-
rotową sondą krzyżakową (FVT) wytrzymałości na ścinanie 
bez odpływu , przeprowadzonego na poligonie doświad-
czalnym, którego podłoże stanowiły warstwy torfu i gytii. Po-
ziom precyzji oceny wytrzymałości na ścinanie  zależy 
wyraźnie od liczby replikacji. Ten wniosek ma istotny wymiar 
praktyczny, ponieważ pokazany związek pomiędzy współczyn-
nikiem zmienności CVsite a liczbą replikacji pozwala wyznaczyć 
ich racjonalną liczbę przy wymaganym poziomie precyzji do 
oceny wartości  (rys. 10).

KRYTERIA JAKOŚCI NIEKTÓRYCH BADAŃ IN SITU

Standaryzacja sprzętu i procedur badawczych do badań 
CPTU, DMT czy FVT w zdecydowany sposób ograniczyła 
wpływ niektórych czynników na niepewności pomiarowe, jed-
nak nadal urządzenia te są źródłem błędu wynikającego z do-
kładności pomiaru. Podczas interpretacji wyników replikacyj-

Rys. 6. Dendrogramy grupowania penetrometrów ze względu na wartości qc i fs 
w przedziale głębokości 23 ÷ 25 m w iłach normalnie konsolidowanych

(na podstawie [14])
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nego badania in situ błąd ten ulega propagacji, kumulując się 
w wartościach końcowych parametrów geotechnicznych. Fakt 
ten może w istotny sposób wpłynąć na końcowe wyniki analiz. 
Zdaniem Mateusa i innych [16] błąd ten można analizować jako 
całkowity (12) lub względny (13):

  (12)

gdzie:
y (x1, . . . , xn) – funkcja zmiennych rzeczywistych o ciągłej pochodnej , 

i = 1, ... n w sąsiedztwie punktu , którego przybli-
żenie może być dane jako ,

Dxi – górna granica błędu całkowitego.

  (13)

gdzie:

Modelowanie numeryczne wyników z dużej liczby badań in 
situ pozwoliło Mateusowi i innym [16] na określenie zakresu 
błędu wynikającego z propagacji niedokładności pomiaru w sto-
sunku do typowych parametrów geotechnicznych (tabl. 1). Uzy-
skane wyniki potwierdzają, wspomnianą w poprzednim akapi-
cie, szczególną dokładność badania sondą krzyżakową.

Rys. 7. Różnice w wartościach średnich su oszacowanych
na podstawie wyników dwóch różnych penetrometrów (1 i 6)
(podano również 95% przedziały ufności) (na podstawie [14])

Rys. 8. Replikacje badania sondą krzyżakową FVT torfu na poziomie σvo = 160 kPa [25]

Rys. 9. Replikacje badania sondą krzyżakową FVT gytii na poziomie svo = 330 kPa [25]
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NIEPEWNOŚCI ZWIĄZANE
Z BADANIEM REFERENCYJNYM

Innym ważnym zagadnieniem związanym z wyznaczaniem 
reprezentatywnej wartości parametru geotechnicznego metoda-
mi in situ jest problem badania referencyjnego. W zdecydowa-
nej przewadze metody in situ nie umożliwiają bezpośredniego 
określenia wartości parametru geotechnicznego, lecz wymaga-
ją zastosowania zależności korelacyjnych parametrów [13, 17, 
39]. W sytuacji gdy dominujące w rozpoznaniu podłoża jest jed-
no badanie, wśród niepewności pomiarowych należy uwzględ-
nić również tę, która jest związana z przyjęciem innego badania 
jako referencyjnego dla danego parametru.

W wykorzystaniu badania laboratoryjnego jako referencyj-
nego dominujący wpływ na jakość oszacowania parametru mają 
dwa czynniki: jakość próbek, które dostarczono do laboratorium 
oraz niezbędna liczba replikacji, która wpływa na poziom oceny 
precyzji badania [11, 22]. Pierwszy czynnik jest decydujący do 
przeprowadzenia badania laboratoryjnego w ocenie parametrów 
mechanicznych gruntów. Drugi czynnik eksponuje się wtedy, gdy 
niepewności pomiarowe łączą się z aparatem, na którym wyko-
nuje się doświadczenie, np. wyznaczanie granicy płynności we-
dług Atterberga. Pod pojęciem jakości badania laboratoryjnego 
faktycznie rozumie się ocenę precyzji wyznaczonego parametru, 
bowiem poza wspomnianą granicą płynności niepewności po-
miarowe zapisane równaniem (7) lub (10) są znikome. Rozkłady 
zmienności parametrów geotechnicznych, np. wilgotności, gęsto-
ści objętościowej są na ogół normalne, stąd jakość wyznaczonego 
parametru jest opisywana poprzez współczynnik zmienności CV 
[11, 47]. Jednocześnie jakość badania laboratoryjnego jest silnie 

związana z jakością próbki. Pozyskanie próbek za pomocą róż-
nych urządzeń ma istotny wpływ na ocenę jakości parametru [9, 
15, 45]. Punktem wyjścia problemu przeprowadzenia badania ka-
libracyjnego powinna być zatem ocena jakości próbek. Bardzo 
pomocna w tym względzie może być systematyka oceny jako-
ści próbki opracowana przez Norweski Instytut Geotechniczny 
przedstawiona w tabl. 2 [12]. O ważności problemu świadczyć 
mogą różnice w rezultatach badania edometrycznego udokumen-
towane przez Tanakę [44] i pokazane na rys. 11.

WYKORZYSTANIE
PARAMETRÓW REPREZENTATYWNYCH

DO KONSTRUKCJI MODELI GEOTECHNICZNYCH

Szczególne predyspozycje do konstrukcji modeli geotech-
nicznych podłoża ma metoda CPTU. Młynarek i Wierzbicki 
[27, 28] wykazali, że analiza badań in situ budowy modelu po-
winna być prowadzona w dwóch etapach. Wynikiem pierwsze-
go etapu jest tzw. model pierwszego stopnia, oparty na analizie 
parametrów uzyskanych bezpośrednio z charakterystyk CPTU. 
Taki model pozwala na ogólne odwzorowanie stratygrafii pod-
łoża pod względem cech litologicznych. W tym modelu najczę-
ściej są wykorzystywane: opór stożka netto qn, znormalizowa-
ny opór stożka Qt oraz znormalizowany współczynnik tarcia 
(FR). Model 1. stopnia służy do konstrukcji modelu 2. stopnia, 

Rys. 10. Zależność współczynnika zmienności CVsite
od liczby powtórzeń badania FVT (N) (na podstawie [25])

Tabl. 1. Spodziewany błąd wyznaczonego parametru geotechnicznego
wynikający z propagacji błędu pomiarowego,

przy różnych urządzeniach badawczych

Badanie

DMT PMT CPTU FVT

Parametry wytrzymałościowe ±5% ±10 ÷ 20% ±15% ±1%

Parametry odkształceniowe ±5% ±10 ÷ 25% ±15% –

OCR ±5% ±10 ÷ 20% ±30% –

Rys. 11. Krzywe ściśliwości iłu Ariake pobranego różnymi próbnikami [44]

Tabl. 2. Kryterium Norweskiego Instytutu Geotechnicznego
do oceny jakości próbki [12]

OCR
Δe / e0

bardzo dobra dobra średnia słaba

1-2 < 0,04 0,04-0,07 0,07-0,14 > 0,14

2-4 < 0,03 0,03-0,05 0,05-0,10 > 0,10

gdzie:
e0 – początkowy wskaźnik porowatości w warunkach in-situ,
Δe – zmiana wskaźnika porowatości podczas prekonsolidacji próbki w badaniu 

laboratoryjnym
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w którym uwzględnia się jedynie wybrane parametry geotech-
niczne podłoża, np. moduł ściśliwości M czy wytrzymałość na 
ścinanie w warunkach bez odpływu su wyznaczone na podstawie 
wyników badania CPTU i DMT oraz badania laboratoryjnego. 
Model 2. stopnia jest z jednej strony modelem bardziej szcze-
gółowym, ale jednocześnie mniej uniwersalnym od modelu 1. 
stopnia. Oba zatem modele mogą być wykorzystywane na róż-
nych etapach projektu inżynierskiego. Na rys. 12 podano przy-
kład modelu 1. stopnia typowych osadów zastoiskowych. 

Do konstrukcji modelu 1. stopnia można wykorzystać meto-
dy statystyczne grupowania danych, takie jak metoda k-średnich 
czy średniego bądź pojedynczego wiązania, których możliwości 
i ograniczenia omówiono szerzej w pracach Młynarka i innych 
[20, 28]. Podstawowym problemem w przypadku wykorzysta-
nia analizy klastrów jest jednak przyjęcie odpowiedniego kry-
terium uznania warstwy za jednorodną geotechnicznie. Na ogół 
w tym celu wykorzystuje się tzw. badanie osypiska lub metodę 
Calińskiego-Harabasza [1] (14):

  (14)

gdzie:
B(CK) – macierz zmienności pomiędzy skupieniami.

Do oceny jednorodności można również wykorzystać kryte-
rium minimalizacji średniej wartości ważonego współczynnika 
zmienności parametru (15), które w większym stopniu umożli-
wia geotechnikowi kontrolę nad tworzonym modelem geotech-
nicznym [48]:

  (15)

gdzie: 
CVaw – średni ważony współczynnik zmienności parametru w profilu, 
m – krok analizy, 
n – liczba wydzielonych klastrów,
l – liczba danych zgrupowanych w n-tym klastrze,
CV – współczynnik zmienności parametru w n-tym klastrze.

Młynarek i inni [27] zwrócili uwagę na istotę różnicy po-
między poszczególnymi modelami budowy podłoża przyjętymi 
na podstawie różnych rozwiązań uzyskanych z analizy klastrów. 
Na przykładzie scalania przedstawionych na rys. 13 klastrów 1, 
4 i 7 z 35. kroku analizy, w klaster 1 z 41. kroku analizy moż-
na zaobserwować, że zmniejszanie liczby klastrów prowadzi do 
zwiększenia odchylenia standardowego (rys. 14). Przy czym 
odchylenie standardowe średniej klastra większego w zasadzie 
obejmuje zakres wyznaczony przez klastry mniejsze. Projektant 
ma zatem do wyboru dwie możliwości: przyjęcie bardziej szcze-
gółowego (ale i skomplikowanego) modelu budowy podłoża, 
dającego w efekcie mniejsze niepewności obliczeń lub przyję-
cie modelu zgeneralizowanego, o takiej samej średniej wartości 
parametru co poprzedni, ale skutkującego większymi niepewno-
ściami w obliczeniach projektowych. 

Rys. 12. Model 1-stopnia określony do osadów zastoiska złocienieckiego na tle ogólnego profilu stratygraficznego (na podstawie [50])

Rys. 13. Schemat łączenia się klastrów w kolejnych etapach analizy
(na podstawie [27])
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Rys. 14. Wykres przedstawiający porównanie wartości średniej i odchylenia 
standardowego w klastrze 1 z 41. kroku analizy (1) z wartościami średnimi 
i odchyleniami standardowymi klastrów 1 (2), 4 (3) i 7 (4) z 35. kroku analizy 

(dotyczy danych z rys. 13)

Podczas konstruowania modeli 2. stopnia obok omówionych 
wcześniej niepewności pomiarowych bardzo istotna staje się 
kwestia doboru metody analizy przestrzennej zmienności da-
nych [28]. W tym przypadku niekoniecznie najbardziej właści-
wym rozwiązaniem jest przyjęcie zdyskretyzowanych wartości 
parametru geotechnicznego, reprezentatywnych do wcześniej 
wydzielonych warstw. Szersze możliwości wydaje się dawać 
wykorzystanie interpolacyjnych metod geostatystycznych, ta-
kich jak: Inwerse Distance Weight (16) czy Kriging do otrzy-
mywania rozkładu wartości danego parametru w przestrzeni 
(rys. 15) [28, 30]:

  (16)

gdzie:
 – oznacza liczbę obserwacji branych pod uwagę z otoczenia v0,

wi – waga obserwacji:

  (17)

gdzie: 
di – odległość euklidesowa pomiędzy punktami o współrzędnych przestrzen-

nych (x0, y0, z0) i (xi, yi, zi), 
s > 0 oraz p = (1, 2, 3) – pełnią rolę parametrów wygładzania funkcji.

Pewną uciążliwością tej metody jest niestety „płynna” zmia-
na wartości parametru w analizowanej przestrzeni, co stanowi 
trudność aplikacyjną w przypadku modeli geotechnicznych. 
Geostatystyczny rozkład parametru może jednak służyć jako 
podstawa do konstruowania modelu geotechnicznego i wyzna-
czenia charakterystycznych wartości parametru geotechniczne-
go w obrębie warstw zaproponowanych w modelu 1. stopnia.

PODSUMOWANIE

Istotne zmiany wynikające z wprowadzenia norm europej-
skich, które nastąpiły w ostatnim czasie, spowodowały duże za-
interesowanie zagadnieniem poszukiwania reprezentatywnych 
parametrów geotechnicznych gruntów podłoża. Problem ten na-
leży uznać za szczególnie ważny w przypadku badań in situ, bo-
wiem rola tych badań w wyznaczaniu parametrów mechanicz-
nych gruntów silnie wyeksponowano w normach europejskich. 
Szczególne znaczenie w poszukiwaniu reprezentatywnych war-
tości parametrów mechanicznych gruntów metodami in situ jest 
ocena wpływu niepewności pomiarowych i efektu prekonsoli-
dacji oraz trendu z głębokością na mierzone wartości w czasie 
doświadczenia terenowego. Przedstawiony skrótowy stan wie-
dzy na ten temat prowadzi do trzech zasadniczych wniosków:

Rys. 15. Przekrój przez trójwymiarowy model rozkładu wartości modułu ściśliwości M w przestrzeni gruntowej,
uzyskany metodą IDW, na podstawie interpretacji badania CPTU
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1. Nowe, zaawansowane technicznie urządzenia powinny 
bezwzględnie podlegać procesowi kalibracji celem wy-
znaczenia zależności korelacyjnych do wyznaczenia pa-
rametrów geotechnicznych gruntów. Dotyczy to również 
stosowanych w Polsce sond statycznych różnych produ-
centów.

2. W wykorzystaniu dostępnych programów interpretacyj-
nych do różnych technik badań, np.: CPTU, SCPTU, 
DMT, SDMT, powinna być wprowadzona możliwość in-
gerencji geotechnika, który miałby możliwość podjęcia 
wyboru dotyczącego grupowanego parametru, metody 
wyznaczania parametru reprezentatywnego i przyjęcia 
procedury interpretacyjnej, uwzględniającej tzw. lokalne 
zależności korelacyjne.

3. W każdej z technik badania powinny być bardzo staran-
nie przestrzegane wymogi dotyczące jakości prowadze-
nia badania, przyjęcia odpowiedniej techniki i sprzętu 
do celu i zakresu badań. Przykładem w tej kwestii może 
być instrukcja do badań CPTU i CPT „International 
Reference Test Procedure for the Cone Penetration Test 
(CPT) and the Cone Penetration test with pore pressure 
(CPTU)” – Technical Committee 16. ISSMGE 1999 [5].
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