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5. Ogólnopolskie Sympozjum „Wspó³czesne Problemy
Geologii In¿ynierskiej w Polsce” – Lublin 17–19.10.2014
W dniach 15–17 wrzeœnia 2014 r. w Lublinie odby³o siê
5. Ogólnopolskie Sympozjum „Wspó³czesne Problemy Geologii In¿ynierskiej w Polsce” zorganizowane przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy,
przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii In¿ynierskiej i
Œrodowiska. Jest to jedyna w kraju impreza poœwiêcona w
przewadze zagadnieniom z dziedziny geologii in¿ynierskiej.
Wiod¹cym tematem spotkania by³y aspekty geologiczno-in¿ynierskie w procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych, a g³ównym celem by³o przedstawienie
korzyœci, jakie pod wzglêdem bezpieczeñstwa, ekonomii i
trwa³oœci obiektów budowlanych, w szczególnoœci strategicznych obiektów infrastrukturalnych, mo¿na osi¹gn¹æ w
procesie budowlanym dziêki odpowiedniemu rozpoznaniu
geologiczno-in¿ynierskiemu pod³o¿a gruntowego. Umo¿liwi³o ono wymianê doœwiadczeñ zebranych w ostatnim
okresie podczas realizacji m.in. projektów drogowych, kolejowych i energetycznych.
Na zakoñczenie sesji otwieraj¹cej sympozjum przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego dr Zbigniew Frankowski poprosi³ uczestników o uczczenie chwil¹ ciszy zmar³ego w 2013 r. prof. dr. hab. in¿. Lecha Wysokiñskiego i
zmar³ego w 2014 r. prof. dr. hab. Andrzeja Dr¹gowskiego,
dwóch wybitnych profesorów, zas³u¿onych w dziedzinie geologii in¿ynierskiej.
Program obejmowa³ 4 sesje. Na Sesji I pt. „Geologia
in¿ynierska w procesie inwestycyjnym” omawiano wyniki
badañ geologiczno-in¿ynierskich zwi¹zanych z budow¹
obiektów liniowych i planowaniem przestrzennym dla tego
typu inwestycji. Z kolei na przyk³adzie du¿ych obiektów
kubaturowych, jak np. budowa podziemnej stacji kolejowej i tunelu £ódŸ Fabryczna oraz centrum handlowego
Tarasy Zamkowe w Lublinie, przeanalizowano problemy z
ograniczeniem dop³ywu wody do wykopów i ich odwodnieniem. Przydatnoœæ geologiczno-in¿ynierskiej waloryzacji obszaru pokazano na przyk³adzie projektowanego Geoparku Ma³opolski Prze³om Wis³y. Scharakteryzowano problemy dotycz¹ce projektowania i wykonania badañ geologiczno-in¿ynierskich i geotechnicznych dla obiektów liniowych i wykonywanych na morzu. Na przyk³adzie Lublina
podkreœlono wp³yw budowy geologicznej i ukszta³towania
terenu na rozmieszczenie miejskiej infrastruktury. Wskazano na wa¿noœæ tworzenia baz danych geologiczno-in¿ynierskich w celu racjonalnego zarz¹dzania przestrzeni¹ w
miastach.
W ramach Sesji II – „Geozagro¿enia” – przedstawiono
problematykê zapadowych poziomów lessowo-glebowych
Wo³ynia i Podola. Poruszono równie¿ zagadnienia dotycz¹ce wp³ywu ró¿nych czynników na procesy osiadania
zapadowego gruntów zwa³owanych z kopalñ odkrywkowych wêgla brunatnego, które modelowano za pomoc¹ szerokiego zakresu badañ laboratoryjnych. Zaproponowano
sposób oceny zagro¿enia osuwiskowego skarp czynnych
kopalni odkrywkowych oraz systemy monitoruj¹ce zachowanie obwa³owañ przeciwpowodziowych w ró¿nych sytuacjach. Przedstawiono mo¿liwoœci zastosowania lotniczego
skaningu laserowego do wskazania terenów zagro¿onych
ruchami osuwiskowymi oraz interferometrii satelitarnej do
obserwacji przemieszczeñ pionowych powierzchni terenów
objêtych eksploatacj¹ górnicz¹. Omówiono wyniki badañ
wspó³czeœnie wystêpuj¹cych zapadlisk pogórniczych na

dawnych terenach wydobywczych wêgla brunatnego w rejonie Zielonej Góry, z okresu sprzed II wojny œwiatowej, oraz
aktualne ruchy pionowe Ziemi wp³ywaj¹ce na niestabilnoœæ
pod³o¿a gruntowego infrastruktury budowlano-drogowej
w rejonie Szczecina i Pomorza Zachodniego.
Na Sesji III pt. „Zastosowanie badañ geofizycznych w
budownictwie” w kilku referatach zaprezentowano celowoœæ szerokiego stosowania metod geofizyki in¿ynierskiej.
Wskazano metody geofizyczne przydatne do oceny stanu
technicznego doœwiadczalnych odcinków wa³ów przeciwpowodziowych w Dolinie Dolnej Narwi i w ujœciowym
odcinku rzeki Elbl¹g. Potwierdzono przydatnoœæ metod
m.in. tomografii elektrooporowej ERT i tomografii sejsmicznej STR do uszczegó³owienia rozpoznania z³o¿onych
warunków gruntowych w rejonie wy¿ej wymienionych odcinków doœwiadczalnych. Wykazano tak¿e u¿ytecznoœæ
metody georadarowej do badania stropów drewnianych w
starych budynkach oraz w ocenie stanu stropów ¿elbetowych nowo wykonanych obiektów.
Podczas Sesji IV – „Ocena w³aœciwoœci pod³o¿a gruntowego” – scharakteryzowano metody polowe i laboratoryjne pomocne w okreœleniu i ocenie sztywnoœci gruntu.
Przeanalizowano mo¿liwoœci stosowania penetrometru
sto¿kowego do oznaczania granicy plastycznoœci. Okreœlono wp³yw powierzchni w³aœciwej gruntu na wielkoœæ
granicy plastycznoœci na przyk³adzie monomineralnych
i³ów – bentonitu z Wyoming i kaolinu z Sedlec. Wykazano
istotny wp³yw wód roztopowych, wzbogaconych ró¿n¹
zawartoœci¹ chlorków sodu i wapnia, na pêcznienie swobodne i³ów mioceñsko-plioceñskich z rejonu Warszawy.
Dokonano przegl¹du i kompilacji znanych z literatury i
praktyki sposobów opisu parametrów kszta³tu ziaren gruntowych. Podkreœlono brak zestandaryzowanego sposobu
parametrycznego opisu kszta³tu ziaren. W dwóch referatach przedstawiono wyniki badañ dotycz¹cych okreœlania
przepuszczalnoœci gruntów spoistych, w tym górnomioceñskich i³ów krakowieckich. Analizowano zagadnienia zmiennoœci parametrów konsolidacyjno-filtracyjnych, na podstawie oceny wp³ywu prêdkoœci obci¹¿enia próbek gruntu w
badaniach wytrzyma³oœciowo-odkszta³ceniowych. Zaproponowano kryteria doboru prêdkoœci obci¹¿ania próbek.
Przydatnymi metodami statystycznymi do wyznaczenia wartoœci charakterystycznych parametrów geotechnicznych okaza³y siê metody probabilistyczne statystyki
Bayesowkiej. Przedstawiono tok postêpowania w oszacowaniu wartoœci charakterystycznych parametrów geotechnicznych, wykorzystuj¹c wyniki geotechnicznych sondowañ statycznych i ich opracowania metodami statystycznymi, przeprowadzono analizê powtarzalnoœci
wydzieleñ geologiczno-in¿ynierskich w dolinie rzecznej
Warty, poni¿ej zbiornika retencyjnego Jeziorsko. Przedstawiono wyniki badañ porównawczych stopnia zagêszczenia
uzyskanego z ró¿nych sondowañ statycznych i dynamicznych, przeprowadzonych na poletku doœwiadczalnym.
Omówiono przydatnoœæ korelacji lokalnych do wyznaczenia parametrów geotechnicznych gruntów kamienistych i
gruboziarnistych na obszarze zlewni Jeziora Czorsztyñskiego, zgodnie z norm¹ PN-B-02482: 1986.
Zagadnienia charakterystyki skalnego masywu fliszowego omówiono na podstawie badañ próbek piaskowca
kroœnieñskiego z kamienio³omu Górka-Mucharz we wschod793
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niej czêœci Beskidu Ma³ego. Cechy strukturalne piaskowców
fliszowych, okreœlone ró¿nymi metodami laboratoryjnymi,
przeanalizowano w odniesieniu do procesów pêkania w
warunkach jednoosiowego œciskania. Z porównania wartoœci prêdkoœci fal sejsmicznych i opornoœci elektrycznej z
wynikami pomiarów odkszta³calnoœci oœrodka skalnego w
sztolniach i wyrobiskach w rejonach projektowanych obiektów hydrotechnicznych w Karpatach okreœlono zale¿noœci
korelacyjne. Badania dotyczy³y masywu fliszowego zbudowanego z piaskowców, mu³owców i ³upków ilastych.
W badaniach w³aœciwoœci fliszu scharakteryzowano mo¿liwoœci wykorzystania metod geofizycznych i opartego na
nich geofizycznego wskaŸnika klasyfikacyjnego KFG.
Przedstawiono mo¿liwoœci korzystania ze zintegrowanego
systemu danych geomechanicznych oraz z metody mikroobrazowania do oceny przydatnoœci gruntów jako barier izolacyjnych. Na przyk³adach omówiono wg³êbne metody
wzmocnienia pod³o¿a gruntowego, stosowane przez firmê
Menard Polska, w odniesieniu do realizowanych w ostatnich
latach inwestycji zwi¹zanych z budow¹ nowych dróg ekspresowych i autostrad. Zaprezentowano dedykowany do
opracowania wyników badañ geologiczno-in¿ynierskich
pakiet oprogramowania firmy Soft-Projekt, z dwoma
g³ównymi modu³ami GeoStar i GeoPlan (modu³ bazy
danych otworowych i modu³ mapowy) oraz modu³em
dodatkowym CPTStar, przeznaczonym do wizualizacji i
interpretacji statycznych sondowañ CPTU (cone penetration test).
Zwieñczeniem pierwszych dwóch dni sympozjum by³y
panele dyskusyjne. Pierwszy dzieñ obrad zakoñczy³ panel
dyskusyjny Polskiego Komitetu Geologii In¿ynierskiej i
Œrodowiska pt. „Miejsce geologii in¿ynierskiej w procesie
budowlanym”, a drugi – „Badania geologiczno-in¿ynierskie
w planowaniu, projektowaniu i wykonawstwie obiektów
budowlanych”. Po dyskusji nast¹pi³a sesja podsumowuj¹ca i
koñcz¹ca czêœæ referatow¹ spotkania. Komisja wnioskowa
zebra³a postulaty, formu³owane podczas obrad i dyskusji panelowych, na temat zmian i uœciœleñ zapisów Prawa geologicznego i górniczego oraz Prawa budowlanego dotycz¹cych, badañ pod³o¿a. Odnoœnie przepisów ustawy Prawo
geologiczne i górnicze oraz wydanych na jej podstawie rozporz¹dzeñ, w trakcie sympozjum pojawi³ siê ogólny wniosek, ¿e ze wzglêdu na interes spo³eczny i ekonomiczny
nale¿y d¹¿yæ do uproszczenia procedur prawnych
zwi¹zanych z dokumentowaniem warunków geologiczno-in¿ynierskich, nie dopuszczaj¹c jednoczeœnie do utraty
informacji geologicznej. W obecnej sytuacji proces prawny
zwi¹zany z zatwierdzaniem projektów robót i dokumentacji
geologicznych jest na tyle d³ugi i z³o¿ony, ¿e w warunkach
realizacji inwestycji powstaj¹ utrudnienia i opóŸnienia, co
powoduje odchodzenie inwestorów od dokumentowania
geologiczno-in¿ynierskiego na rzecz niearchiwizowanych
w Narodowym Archiwum Geologicznym opracowañ geotechnicznych. Postulowano mo¿liwe rozwi¹zania prawne
zbli¿one do postêpowania w przypadku prac i robót geologicznych wykonywanych na potrzeby pozyskiwania ciep³a
Ziemi, które wymagaj¹ jedynie zg³oszeñ do organów administracji geologicznej, bez koniecznoœci d³ugotrwa³ego procesu wydawania prawomocnych decyzji.
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Stwierdzono równie¿ postêp w zakresie wdra¿ania nowych technik badañ in-situ, takich jak np. sondowania statyczne z wykorzystaniem metod sejsmicznych lub nowych,
efektywnych technik wierceñ rdzeniowanych i poboru wysokiej jakoœci próbek o nienaruszonej strukturze, np. systemy rdzeniowania wrzutowego. W zwi¹zku z coraz czêstszym stosowaniem zestandaryzowanego oprogramowania
bran¿owego, np. pakietu GeoStar, systemów informacji
przestrzennej GIS i modelowania 3D, nast¹pi³ równie¿
postep w wizualizacji wyników prospekcji geologiczno-in¿ynierskiej.
Zaprezentowane referaty wykaza³y coraz szerszy udzia³
nowych metod badañ terenowych, laboratoryjnych i specjalistycznego geologiczno-in¿ynierskiego oprogramowania w
dokumentowaniu warunków pod³o¿a budowlanego. Jako
istotne kierunki rozwoju geologii in¿ynierskiej uczestnicy
sympozjum uznali m.in. potrzebê szerszego stosowania
metod geofizycznych (ze szczególnym uwzglêdnieniem
tomografii elektrooporowej i sejsmicznej) w ocenie budowy
geologicznej i w³aœciwoœci pod³o¿a, zw³aszcza w odniesieniu do du¿ych budowli liniowych oraz obwa³owañ rzek i
obiektów hydrotechnicznych. Stwierdzono tak¿e wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na doskonalenie metod interpretacji
wyników badañ wytrzyma³oœciowo-odkszta³ceniowych
pod³o¿a. Do tych metod nale¿¹, znajduj¹ce coraz szersze
zastosowanie w Polsce, nowoczesne badania in situ – sondowania statyczne sond¹ sto¿kow¹ (CPT), z mo¿liwoœci¹
pomiaru ciœnienia porowego (CPTU) oraz sondowania
dylatometrem p³askim DMT. Stosowane s¹ równie¿ nowoczesne warianty wczeœniej wspomnianych sondowañ:
SCPT/SCPTU/SDMT – sondowania statyczne lub dylatometryczne z koñcówk¹ sejsmiczn¹, umo¿liwiaj¹c¹ wyznaczenie profilu sztywnoœci gruntu oraz badania presjometryczne (PMT).
Wymienione badania parametrów gruntu s¹ z powodzeniem stosowane do wyznaczania na ich podstawie szerokiej
gamy parametrów geotechnicznych. Ponadto zauwa¿ono, ¿e
w procesie dokumentowania geologiczno-in¿ynierskiego
nale¿y uwzglêdniaæ identyfikacjê i ocenê ryzyka geologicznego realizacji inwestycji bêd¹cej przedmiotem dokumentacji.
Wycieczka terenowa (trzeci dzieñ sympozjum) obejmowa³a wejœcie na budowê centrum handlowego Tarasy
Zamkowe w Lublinie oraz zaprezentowanie uczestnikom
sympozjum procesów erozji gruntów eolicznych, na przyk³adzie w¹wozu lessowego Korzeniowy Dó³ w okolicach
Kazimierza Dolnego. Wyjazd w teren stanowi³ cenne uzupe³nienie i kontynuacjê tematów poruszanych podczas
sympozjum, ze szczególnym zaakcentowaniem wp³ywu
poprawnego rozpoznania warunków geologiczno-in¿ynierskich dla bezpiecznej i efektywnej realizacji przedsiêwziêæ budowlanych.
Na sympozjum nades³ano 29 artyku³ów, które opublikowano w specjalnym numerze 10/2 (2014) Przegl¹du
Geologicznego oraz 10 artyku³ów, które bêd¹ opublikowane w Geological Quarterly w 2015 r. Zosta³y przygotowane
obszerne materia³y konferencyjne, zawieraj¹ce abstrakty
wszystkich prezentacji, artyku³ów oraz posterów. Materia³y sympozjalne s¹ równie¿ dostêpne na stronie www
http://konferencje.pgi.gov.pl/pl/wpgi-materialy.html.
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