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Interpretacja badań terenowych i tworzenie modelu geologicznego 
Program:   Stratygrafia 
Plik powiązany:  Demo_manual_38.gsg 

Wprowadzenie 

Celem niniejszego Przewodnika Inżyniera jest przedstawienie sposobu korzystania z wybranych 
podstawowych funkcji programu GEO5 Stratygrafia 3D. Więcej zaawansowanych opcji jest opisanych 
w następnym Przewodniku Inżyniera nr 39. Program Stratygrafia 3D pozwala na tworzenie 
skomplikowanych modeli geologicznych w prosty sposób. Program nie interpretuje i nie wprowadza 
żadnych zmian samoistnie, a powstający model musi odpowiadać interpretacjom i decyzjom geologa. 
W niniejszym Przewodniku skupiono się głównie na wyjaśnieniu i przekazaniu idei tworzenia modelu 
geologicznego w programie GEO5 Stratygrafia 3D. 

Zadanie 

Niniejsze zadanie polega na opracowaniu modelu geologicznego placu budowy, na którym 
przeprowadzone zostały badania geologiczne. Podczas badań terenowych wykonano dwa odwierty 
oraz przeprowadzono sondowania sondą CPT w dwóch punktach badawczych. Rzut placu budowy oraz 
lokalizację otworów i punktów badawczych przedstawiono na poniższym rysunku. 

 
Rzut placu budowy 

Nazwa i współrzędne punktu badawczego oraz rodzaj badania zebrano w poniższej tabeli: 

Nazwa Typ 
Współrzędne [m] 

x y z 

JV1 odwiert 11,4 88 187,96 
JV2 odwiert 15,0 113 187,80 
SP1 CPT 6,0 89 brak danych 
SP2 CPT 19,0 125 brak danych 
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Wyróżnione zostały następujące warstwy gruntów w odwiertach:  
 

Odwiert JV1 

Miąższość Głębokość Grunt 

[m] [m] Klasyfikacja Opis 

0,7 0 - 0,7 - (Y*) Nasyp antropogeniczny 

7,8 0,7 - 8,5 Cl (F8*) Glina twardoplastyczna 

8,5 8,5 - 17,0 Cl (F6*) Glina miękkoplastyczna 

*oznaczenie według CSN 73 1001 

  

Odwiert JV2 

Miąższość Głębokość Grunt 

[m] [m] Klasyfikacja Opis 

0,7 0 - 0,7 - (Y*) Nasyp antropogeniczny 

2,5 0,7 - 3,2 Cl (F8*) Glina twardoplastyczna 

0,3 3,2 - 3,5 siSa (S3*) Piasek pylasty 

7,2 3,5 - 10,7 Cl (F8*) Glina twardoplastyczna 

1,8 10,7 - 12,5 Cl (F6*) Glina miękkoplastyczna 

0,2 12,5 - 12,7 siGr (G3*) Żwir z pyłem 

5,9 12,7 - 18,6 Cl (F6*) Glina miękkoplastyczna 

*oznaczenie według CSN 73 1001 

 
Zlokalizowane zostało ponadto zwierciadło wody gruntowej: 

- Odwiert JV1 – głębokość ZWG 8 m poniżej powierzchni terenu 
- Odwiert JV2 – głębokość ZWG 8,5 m poniżej powierzchni terenu 
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Wyniki sondowań CPT zostaną zaimportowane bezpośrednio do programu w formie tabelarycznej, 
dokładnie takiej samej, w jakiej zostały otrzymane od geologa. Na poniższych wykresach 
przedstawiono informacyjnie wartości oporu na stożku oraz tarcia lokalnego. 
 

 
 
Sondowania CPT zostały przeprowadzone bez pomiaru ciśnienia porowego (u2) – nie były to badania 
typu CPTu. 
 
Uwaga: Pliki do zaimportowania (SP1.txt, SP2.txt) są częścią pakietu instalacyjnego GEO5 i są 

umieszczone w folderze FINE znajdującym się w folderze Dokumenty. 

 

Uwaga: Proces importowania danych tabelarycznych wyjaśniony został w pomocy do programu 

(przycisk F1 lub online: https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/table-data-import-01/ ) oraz w 

Przewodniku Inżyniera nr 27 (https://www.finesoftware.eu/download/engineering-manuals/235/en/ 

27_ import-txt_en/).  

 
 
  

https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/table-data-import-01/
https://www.finesoftware.eu/download/engineering-manuals/235/en/27_import-txt_en/
https://www.finesoftware.eu/download/engineering-manuals/235/en/27_import-txt_en/
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Proces modelowania 
Po włączeniu programu GEO5 Stratygrafia 3D sprawdzimy najpierw ustawienia globalne w ramce 
“Ustawienia”. Wprowadzamy opcję modelu “standardowy 3D”, wygładzanie “średnie” oraz 
zaznaczamy automatyczną generację modelu geologicznego. Zalecamy włączać tę opcję jedynie w 
przypadku małych i niezbyt skomplikowanych modeli geologicznych. W przypadku dużych modeli lub 
skomplikowanych warunków geologicznych zaleca się wyłączenie tej opcji i skorzystanie z ręcznej 
generacji modelu. Przyjmiemy prawoskrętny układ współrzędnych. 

 
Ramka “Ustawienia” 

 
Pozostawiamy również domyślne ustawienia w ramce “Budowa”. 

 
Ramka “Budowa” 

 
Omijamy ramkę “Punkty terenu” – wymiary modelu zostaną wyznaczone na podstawie położenia 
odwiertów oraz punktów badawczych CPT. 
 
Przejdziemy teraz do ramki “Badania polowe”, w której zdefiniujemy otwory wiertnicze JV1 oraz JV2. 
Otwory te wprowadzimy korzystając z przycisku “Dodaj” oraz wybierając typ badania polowego 
(otworu). 
 

 
Ramka “Badania polowe” – wprowadzanie otworów 
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Współrzędne otworów, warstwy gruntu (miąższość, nazwa, szrafura i kolor) oraz ZWG wprowadzimy 
zgodnie z poniższymi zrzutami ekranowymi: 
 

 
Wprowadzanie otworu JV1 – warstwy 

 

 
Wprowadzanie otworu JV1 – ZWG 
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Wprowadzanie otworu JV2 – warstwy 
 

 
 

Wprowadzanie otworu JV2 – ZWG  
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Należy również zdefiniować wyniki badań CPT – pomierzonych wartości nie będziemy wprowadzać 
manualnie, a wykonamy import danych w formie tabelarycznej. Import wykonuje się poprzez przycisk 
“Importuj” oraz wybranie odpowiedniego typu badań polowych (CPT). 
 

 
Ramka “Badania polowe” – import danych CPT 
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Nie posiadamy żadnych danych dotyczących współrzędnej "z" punktów badawczych CPT. Wysokość 

ustawimy automatycznie na wygenerowanym terenie zgodnie z wysokościami otworów JV1 oraz JV2. 

Ciśnienie porowe (u2) nie zostało pomierzone podczas sondowań CPT. Pozwolimy programowi na 
automatyczne obliczenie ciśnienia porowego na podstawie stwierdzonego poziomu zwierciadła wody 
gruntowej w otworach JV1 oraz JV2. 
 
Punkt badawczy SP1 znajduje się blisko odwiertu JV1, można zatem przyjąć poziom ZWG o wartości 
8m poniżej powierzchni terenu. Punkt badawczy SP2 znajduje się blisko odwiertu JV2, można przyjąć 
poziom ZWG znajdujący się 8,5m poniżej powierzchni terenu.  
 
Zaimportowane sondowania CPT przedstawiono na poniższych rysunkach:  
 

 
Import danych CPT – SP1 
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Import danych CPT – SP2 

 
Wprowadzimy wszystkie grunty z otworów JV1 oraz JV2 (Y, F6, F8, S3, G3) wybierając przycisk “Przyjmij 
z badań polowych”. Można dodatkowo przyporządkować parametry geotechniczne do poszczególnych 
gruntów. Parametry te nie mają żadnego wpływu na model  – wykorzystywane są do generowania 
dokumentacji geologicznej lub eksportu danych do innych programów pakietu GEO5.  
W tym przypadku nie będziemy przypisywać żadnych parametrów do gruntów. 
 

 
 

Dodawanie gruntów na podstawie badań polowych 
 

 
Przejdziemy teraz do ramki “Profile badań”. Widzimy, że profile zostały utworzone automatycznie na 
podstawie odwiertów JV1 oraz JV2. Każdorazowo po automatycznym utworzeniu profili z sondowań 
CPT należy zinterpretować pomierzone wartości w odniesieniu do profilu geologicznego. Można to 
zrobić ręcznie lub skorzystać z klasyfikacji gruntów według Robertsona (z 1986 lub 2010 roku). Mając 
na uwadze przejrzyste przedstawienie problematyki w niniejszym przewodniku omówimy obydwa 
podejścia. 
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Na początku utworzymy ręcznie profil na podstawie sondowania CPT punktu SP1. Jako metodę 
klasyfikacji wybierzemy opcję “nie klasyfikuj” (wybór opcji z okna rozwijanego w środkowej części okna 
dialogowego).  
Po lewej stronie okna dialogowego możemy zobaczyć wykres oporu na stożku qc. Wykorzystując lewy 
przycisk myszy możemy wybrać na wykresie warstwy, które chcemy dodać do profilu pokazanego w 
prawej części okna dialogowego. Przyporządkujemy grunty do warstw zgodnie z oznaczeniem 
wykonanym w odwiercie JV2. Poziom zwierciadła wody gruntowej nie został zbadany, pozostawiamy 
więc puste miejsce. Zostanie on wygenerowany automatycznie na podstawie poziomów ZWG 
zdefiniowanych w odwiertach JV1 oraz JV2. 
 

 
Ręczne tworzenie profilu geologicznego na podstawie sondowania CPT 

 
Przejdziemy teraz do punktu badawczego SP2. Skorzystamy z możliwości automatycznego tworzenia 
profilu na podstawie klasyfikacji gruntów (metoda Robertsona z 2010 roku). Wykonana interpretacja 
badania prowadzi do uzyskania profilu składającego się z dużej liczby warstw o niewielkiej miąższości. 
Nie jest łatwo pracować z tak znaczną liczbą warstw, więc przefiltrujemy je przy założeniu minimalnej 
miąższości warstwy o wartości 0,3m.  

 
Wynik klasyfikacji gruntów na podstawie badania CPT 
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Korzystając z przycisku “Tabela gruntów – Robertson 2010” przyporządkujemy wprowadzone grunty 
(z odwiertów JV1 oraz JV2) do warstw otrzymanych z interpretacji sondowań CPT. 

 
Tabela przyporządkowywania gruntów   

 
Przy pomocy przycisku “Kopiuj profil z badania polowego” możemy wygenerować profil geologiczny 
na podstawie wyników badania CPT oraz gruntów przypisanych wcześniej do wyróżnionych  
w wyniku sondowania warstw.  

 
Automatyczne tworzenie profilu geologicznego zgodnie z klasyfikacją gruntów wykonaną na 

podstawie badania CPT 
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Przejdziemy następnie do ramki “Model geologiczny”. Możemy zobaczyć tutaj “otwory” (profile 
geologiczne), które utworzono na podstawie odwiertów (JV1, JV2) oraz sondowań CPT (SP1, SP2). 
Wybierzemy następnie odwiert JV2 jako bazowy – ten odwiert jest najgłębszy i zawiera wszystkie 
rodzaje gruntów – z tego względu najlepiej obrazuje warunki geologiczne występujące na placu 
budowy. 

 
Ramka “Model geologiczny” – wybór otworu bazowego 

 
Pozostałe otwory oznaczone są kolorem czerwonym, co oznacza, że nie są kompatybilne z otworem 
bazowym. Model geologiczny jest generowany na podstawie otworu bazowego i innych otworów, 
które są z nim kompatybilne. Biorąc to pod uwagę należy zmodyfikować wszystkie otwory, aby 
odpowiadały one otworowi bazowemu (były kompatybilne). Po wprowadzeniu zmian model 
geologiczny generowany będzie na podstawie wszystkich wprowadzonych danych źródłowych. 
Zmodyfikujemy teraz wszystkie otwory, tak aby były kompatybilne z otworem bazowym.   
 

Modyfikacja odwiertu JV1 

Zaczniemy od zmodyfikowania odwiertu JV1. Po wybraniu odwiertu możemy zobaczyć zaznaczony 
otwór w lewej części okna dialogowego. Otwór bazowy (JV2) wyświetlany jest po prawej stronie. Jak 
widać na rysunku, otwory nie są kompatybilne. 
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Pierwotny profil otworu JV1 

 
W odwiercie JV1 nie występują warstwy piasku oraz żwiru (S3, G3). Zakładamy, bazując na ogólnej 
wiedzy na temat geologii tego obszaru, że bieg warstw jest poziomy. Z tego powodu wydzielimy 
warstwy F6 i F8 oraz wprowadzimy warstwy S3 i G3 o zerowej grubości pomiędzy nowo utworzonymi 
warstwami. Profil geologiczny otworu JV1 nie zostanie w żaden sposób zmieniony, ale będzie teraz  
odpowiadać otworowi bazowemu. 
 
Na początku podzielimy warstwę nr 2 w stosunku 4:6 (wyżej znajdująca się warstwa ma miąższość 
równą 40% miąższości warstwy pierwotnej). 
 

 
Podział warstwy nr 2 (F8) 

 
Wprowadzimy teraz nową warstwę gruntu S3 o zerowej miąższości pomiędzy nowo utworzonymi 
warstwami korzystając z przycisku “Wstaw (przed 3)”. 
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Definiowanie nowej warstwy S3 o zerowej miąższości 

 
Zmodyfikujemy dolne warstwy naszego otworu w analogiczny sposób. Najpierw podzielimy warstwę 
nr 5 (F6) w stosunku 1:1 korzystając z przycisku “Podziel (numer 5)”. Wprowadzimy następnie nową 
warstwę gruntu G3 (o zerowej miąższości) korzystając z przycisku “Wstaw (przed 6)”. Otwory JV1 oraz 
JV2 są teraz kompatybilne. 
 

 
Definiowanie nowej warstwy G3 o zerowej miąższości 

Modyfikacja otworu SP1 

Możemy teraz przejść do modyfikacji otworu SP1 – profil geologiczny w tym punkcie badawczym został 
utworzony ręcznie na podstawie interpretacji wartości oporu na stożku qc pomierzonego podczas 
badania CPT dla otworu SP1. W oknie dialogowym możemy zobaczyć, że otwór SP1 nie odpowiada 
układowi warstw otworu bazowego. W tym przypadku jedynie dolna część profilu nie jest 
kompatybilna z otworem bazowym. Górna część profilu odpowiada otworowi bazowemu – obydwa 
otwory zawierają warstwę piasku (S3). 
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Pierwotny profil otworu SP1 

 
Warstwa żwiru (G3) nie występuje w otworze badawczym SP1. Wprowadzimy podobne zmiany, jakie 
zostały wprowadzone w odwiercie JV1. Najpierw podzielimy warstwę nr 5 (F6) – nowo utworzona, 
znajdująca się wyżej warstwa będzie stanowić 25% miąższości pierwotnej warstwy. 
 

 
Podział warstwy nr 5 (F6) 

 
Wprowadzimy teraz warstwę gruntu G3 (o zerowej miąższości) pomiędzy utworzonymi warstwami.  

 
Wprowadzanie nowej warstwy G3 o zerowej miąższości 



  
 

16 
 

 
Otwór SP1 jest teraz kompatybilny z otworem bazowym JV2. 
 

 
Profil otworu SP1 po zmianach – otwór jest kompatybilny z otworem bazowym 

Modyfikacja otworu SP2 

Należy teraz zmodyfikować ostatni otwór SP2 – profil geologiczny w tym otworze został utworzony na 
podstawie automatycznej klasyfikacji gruntów (metoda Robertsona z 2010 roku). Pierwotny profil 
otworu przedstawiony jest na poniższym rysunku. Otwory nie są kompatybilne i należy wprowadzić 
pewne modyfikacje. 

 
Pierwotny profil otworu SP2 

 
Sytuacja jest bardziej skomplikowana w górnej części otworu. Warstwa gruntu F6 w otworze SP2 jest 
powyżej warstwy piasku, a w otworze bazowym w tym miejscu profilu zlokalizowana jest warstwa 
gruntu F8. Aby zapewnić zgodność układu warstw w tym otworze z otworem bazowym moglibyśmy 
wprowadzić takie same modyfikacje, jak w poprzednich otworach (dzieląc i dodając nowe warstwy). 
Biorąc pod uwagę fakt, że taki układ warstw nie występuje w żadnym innym otworze a profil w tym 
otworze został wygenerowany z wykorzystaniem automatycznej klasyfikacji gruntów, która nie zawsze 
jest dokładna (szczególnie dla podobnych rodzajów gruntów – F6, F8) przyjmiemy, że warstwa gruntu 
F8 występuje także w tym otworze powyżej warstwy piasku. Zaznaczymy zatem warstwę nr 2 i 
zmienimy przyporządkowany grunt z F6 na F8. 
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Zmiana rodzaju gruntu dla warstwy nr 2 (F6 -> F8) 

 
Wprowadzone zmiany prowadzą do zgodności profili w górnej części otworów. W przypadku dolnej 
części otworu wprowadzimy takie same zmiany, jak dla otworów JV1 oraz SP1. Podzielimy następnie 
warstwę nr 5 (nowa górna warstwa stanowiąca 10% miąższości warstwy oryginalnej) i wprowadzimy 
nową warstwę żwiru (G3) o zerowej miąższości. 
 

 
Podział warstwy nr 5 (F6) 

 

 
Wprowadzanie nowej warstwy G3 o zerowej miąższości 
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Otwór SP2 jest teraz kompatybilny z otworem bazowym JV2. 

 
Profil otworu SP2 po zmianach – otwór jest kompatybilny z otworem bazowym  

Zmiany końcowe 

W ramce “Model geologiczny” możemy teraz zobaczyć, że wszystkie otwory są kompatybilne. Model 
geologiczny generowany jest z wykorzystaniem wszystkich wykonanych badań (wierceń i sondowań 
CPT). 

 
Ramka “Model geologiczny” – generowanie modelu 
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W celu zapewnienia większej przejrzystości modelu otworzymy opcje konfiguracji rysunku (przycisk 
wyobrażający koło zębate znajdujący się po lewej stronie) i wybierzemy opcję “Boczne krawędzie 
gruntów”. 

 
Ramka “Model geologiczny” – wyświetlanie bocznych krawędzi gruntów 
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Ostatnim krokiem będzie przejście do ramki “Przekroje wynikowe”, w której  dodamy dwa prostopadłe 

przekroje. Przekroje zdefiniujemy następująco: CV1 [13,0; 125,0]; [13,0; 88,0] oraz CV2 [6,0; 107,0]; 

[19,0; 107,0]. 

 

Ramka “Przekroje wynikowe” 

Wnioski 

W tym Przewodniku Inżyniera przedstawione zostały wybrane, podstawowe funkcje programu GEO5 
Stratygrafia 3D, w szczególności tworzenie profili geologicznych na podstawie przeprowadzonych 
wierceń i sondowań statycznych sondą stożkową (CPT). 
Przeprowadziliśmy ponadto modyfikację profili geologicznych w celu ich uzgodnienia. Należy tutaj 
podkreślić, że zaprezentowany model został stworzony z myślą o przedstawieniu różnych funkcji 
programu i możliwości modelowania. W praktyce inżynierskiej przedmiotowy model mógłby zostać 
utworzony w inny sposób – np. warstwy piasków i żwirów o niewielkiej miąższości mogłyby zostać 
pominięte. Program Stratygrafia 3D pozwala użytkownikowi na stworzenie skomplikowanego modelu 
w relatywnie prosty sposób. Kolejny Przewodnik Inżyniera (nr 39) skupia się na takich aspektach jak 
proste modyfikacje warstw geologicznych, a także prezentuje bardziej skomplikowane tematy, jak 
tworzenie soczewek gruntowych oraz uskoków geologicznych.  


