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6. Ogólnopolskie Sympozjum Wspó³czesne problemy geologii in¿ynierskiej w Polsce
Rzeszów, 17–20.10.2017
6. Ogólnopolskie Sympozjum Wspó³czesne problemy
geologii in¿ynierskiej w Polsce (WPGI) odbywa siê pod
has³em Nowoczesne metody
rozpoznania pod³o¿a gruntowego w budownictwie w dniach
17–20.10.2017 r. w Rzeszowie.
Organizatorem tej i poprzednich dwóch edycji wydarzenia
jest Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy. Wspó³organizatorem konferencji jest firma Menard Polska Sp. z o.o., a instytucj¹ wspieraj¹c¹ Polski Komitet Geologii In¿ynierskiej
i Œrodowiska (PKGIiŒ).
Coraz czêstsze posadowienie obiektów budowlanych
w skomplikowanych warunkach gruntowych wymaga stosowania ró¿nych technik badawczych oraz zaawansowanych interpretacji i wizualizacji danych w technologii 3D.
Wi¹¿e siê to z nowymi kierunkami w zagospodarowaniu
przestrzeni podziemnej, takimi jak Building Information
Modeling (BIM), City Information Modeling (CIM) i National Information Modeling (NIM).
Nowoczesne, kompleksowe podejœcie do badañ pod³o¿a
gruntowego i dokumentowania warunków geologiczno-in¿ynierskich uwzglêdnia etapy realizacji inwestycji,
rodzaj obiektów budowlanych, stopieñ skomplikowania
warunków gruntowych i oddzia³ywania antropogeniczne.
Czêœciej wykorzystujemy metody przetwarzania danych
GIS i BIM oraz powszechnie bezinwazyjne metody badañ,
takie jak: teledetekcja, geodezja, geofizyka. Nowy kierunek
w badaniach to ocena w³aœciwoœci cieplnych gruntów i ska³
w celu wykorzystania gruntowych wymienników ciep³a w
elementach konstrukcyjnych.
Nale¿yte rozpoznanie warunków geologiczno-in¿ynierskich w celach budowlanych jest gwarancj¹ bezpieczeñstwa i trwa³oœci infrastruktury, podstaw¹ optymalizacji
rozwi¹zañ projektowych i ich kosztów, a tak¿e prowadzi
do ograniczenia ryzyka podczas realizacji inwestycji.
Unowoczeœnienie i optymalizacja katalogu metod stosowanych do badania pod³o¿a gruntowego i skalnego, poprawa jakoœci badañ, standaryzacja badañ oraz pog³êbianie
wiedzy w dziedzinie mechaniki gruntów i ska³ oraz w zakresie geologii i budownictwa, to kierunki dalszych dzia³añ
konieczne do poprawy stanu dokumentowania geologiczno-in¿ynierskiego.
Artyku³y opublikowane w Przegl¹dzie Geologicznym
prezentuj¹ wyniki badañ naukowych i prac rozwojowych.
Zakres tematyczny artyku³ów jest bardzo szeroki – od teoretycznych zagadnieñ mechaniki gruntów poprzez polowe
i laboratoryjne badania gruntów, zagro¿enia geologiczne
i ich monitoring do zagadnieñ prawnych. Wyra¿amy
nadziejê, ¿e artyku³y zawarte w tym specjalnym wydaniu
Przegl¹du Geologicznego, poœwiêconym przede wszystkim geologii in¿ynierskiej, ale i zagadnieniom pokrewnym,
zostan¹ przez Pañstwa wykorzystane w codziennej pracy
zawodowej.
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W celu uzyskania lepszej przejrzystoœci szerokiej problematyki przedstawionej w publikacjach artyku³y pogrupowano w piêæ bloków tematycznych, obejmuj¹cych:
– aspekty prawne i dokumentowanie geologiczno-in¿ynierskie;
– klasyfikacje gruntów i ocenê masywu skalnego;
– prace metodyczne;
– badania geologiczno-in¿ynierskie i geologiê miejsk¹;
– planowanie przestrzenne i ochronê gruntów.
Aspekty prawne dokumentowania geologiczno-in¿ynierskiego i zwi¹zane z tym zagadnienia przedstawiono w
czterech artyku³ach. Autorzy poruszyli problemy natury
prawnej zwi¹zane z wykonywaniem badañ geofizycznych
i prowadzeniem monitoringu obiektów budowlanych.
Artyku³y dotycz¹ce dokumentowania geologiczno-in¿ynierskiego dotycz¹ jakoœci dokumentowania w warunkach
krajowych oraz realizacji prac geologicznych na obszarach
polarnych.
Najwa¿niejszymi problemami pozostaj¹ aspekty
zwi¹zane z klasyfikacj¹ gruntów i ska³ wed³ug zharmonizowanych norm europejskich oraz z wyznaczaniem
niestandardowych wartoœci parametrów geotechnicznych,
a tak¿e ocen¹ masywu skalnego. Zagadnienia te s¹ tematem trzech kolejnych artyku³ów.
Najwiêksza liczba opublikowanych artyku³ów dotyczy
prac metodycznych z zakresu badañ polowych i laboratoryjnych wykorzystywanych do oceny w³aœciwoœci fizyczno-mechanicznych warstw gruntów i ska³, monitoringu
obiektów budowlanych i zagro¿eñ geologicznych, teledetekcji, jako narzêdzia do oceny statecznoœci skarp, oraz
badañ geofizyki in¿ynierskiej. Rozwój polowych i laboratoryjnych metod badañ gruntów i ska³ umo¿liwia ocenê
w³aœciwoœci pod³o¿a gruntowego i skalnego, co jest wa¿ne
ze wzglêdu na wprowadzanie do praktyki dokumentowania zasad okreœlonych przez Eurokod 7.
W artyku³ach przedstawiono nowe mo¿liwoœci wykorzystania wyników badañ presjometrycznych, metody izotopowej oraz metody jednopunktowej z u¿yciem
penetrometru sto¿kowego do oceny w³aœciwoœci fizycznych i mechanicznych gruntów. Poruszono tematykê
zwi¹zan¹ z nowoczesnymi metodami monitoringu obiektów hydrotechnicznych i terenów osuwiskowych. Z uwagi
na intensywny rozwój technologii monitoringowych
mo¿liwe jest obecnie projektowanie i zak³adanie zintegrowanych systemów monitoringu, które korzystaj¹ ze specjalistycznych czujników pomiarowych, co znacznie poprawia
identyfikacjê niekorzystnych zjawisk i procesów, zw³aszcza
deformacji filtracyjnych i przemieszczeñ terenu. Coraz czêœciej w badaniach geologiczno-in¿ynierskich wykorzystujemy techniki teledetekcyjne. Techniki te umo¿liwiaj¹ ocenê
statecznoœci zboczy, identyfikacjê zagro¿eñ i ocenê ruchów
pionowych powierzchni ziemi, zw³aszcza na obszarach
trudnodostêpnych i do wykonywania regionalnych opracowañ geologiczno-in¿ynierskich.
Rozwój technologii geofizycznych umo¿liwia obecnie
znacznie szersze i dok³adniejsze rozpoznanie pod³o¿a
gruntowego do g³êbokoœci ok. 50 m poni¿ej powierzchni
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terenu i wiêkszej. Badania geofizyczne, skorelowane z punktowym rozpoznaniem pod³o¿a gruntowego wierceniami
badawczymi i sondowaniami, umo¿liwiaj¹ stosunkowo
dok³adn¹ interpretacjê warunków geologiczno-in¿ynierskich oraz modelu geologicznego. St¹d obserwuje siê
zwiêkszone wykorzystywanie badañ geoelektrycznych,
a szczególnie tomografii elektrooporowej i badañ konduktometrycznych. Metody sejsmiczne umo¿liwiaj¹ charakteryzowanie w³aœciwoœci sprê¿ystych oœrodka gruntowego
lub skalnego. Coraz czêœciej s¹ stosowane metody tomografii sejsmicznej (STR) i wielokana³owej analizy fal
powierzchniowych (MASW). Rozwój aparatury badawczej
i oprogramowania do badañ elektrooporowych wp³yn¹³ na
ich powszechne stosowanie w dokumentowaniu geologiczno-in¿ynierskim. Przydatnoœæ metod geofizyki in¿ynierskiej do rozpoznania warunków geologiczno-in¿ynierskich i oszacowania parametrów mechanicznych gruntów
i ska³ przedstawiono w wielu artyku³ach.
Kolejny blok artyku³ów opublikowanych w specjalnym wydaniu Przegl¹du Geologicznego prezentuje wyniki
badañ, które odnosz¹ siê do zagadnieñ bezpieczeñstwa,
regionalnych charakterystyk gruntów i ska³ oraz geologii
miejskiej. Problemy statecznoœci skarp kopalñ odkrywkowych oraz obiektów zabytkowych, s¹ istotnym elementem
wp³ywaj¹cym na bezpieczeñstwo ludzi oraz podstaw¹ do
przeprowadzania oceny ryzyka geologicznego. Opracowania regionalne z zakresu geologii in¿ynierskiej, dotycz¹ce
charakterystyki w³aœciwoœci fizyczno-mechanicznych
gruntów i ska³, odgrywaj¹ niezwykle wa¿n¹ rolê w ustalaniu
i ocenie warunków geologiczno-in¿ynierskich oraz budowaniu modelu geologicznego. Aspekty te ³¹cz¹ siê z proble-

matyk¹ obszarów intensywnej zabudowy, czyli geologi¹
miejsk¹, która jest nowym kierunkiem badañ stosowanych.
Wa¿nym tematem, poruszonym w artyku³ach, jest gromadzenie informacji o œrodowisku i wykorzystywanie ich
do rozwi¹zywania problemów planistycznych i podejmowania decyzji inwestycyjnych, a przede wszystkim do
dokumentowania geologiczno-in¿ynierskiego. Znaczny
rozwój systemów informacji przestrzennej umo¿liwia
wykonywanie zaawansowanych analiz, które mog¹ byæ w
sposób ci¹g³y aktualizowane i rozszerzane o nowe parametry. Przyk³adem takich analiz jest prezentowana metodyka
wykorzystania materia³ów archiwalnych do wstêpnej oceny przydatnoœci terenu do ró¿nych celów. Istotnym problemem, poruszanym w artyku³ach, jest dokumentowanie
warunków geologiczno-in¿ynierskich na terenach historycznie zanieczyszczonych oraz wymagaj¹cych remediacji. To nowy kierunek badañ geologiczno-in¿ynierskich,
który wymaga wiedzy z zakresu geochemii oraz geologii
œrodowiskowej.
Wydawcy pragn¹ serdecznie podziêkowaæ wszystkim
osobom i instytucjom za pomoc w przygotowaniu wydania
specjalnego Przegl¹du Geologicznego, w szczególnoœci
jego redaktorom za ich trud w³o¿ony w przygotowanie
z³o¿onych materia³ów do publikacji. Podziêkowania nale¿¹
siê tak¿e sponsorom za aktywn¹ wspó³pracê oraz partnerstwo, a tak¿e Komitetowi Naukowemu 6. Sympozjum WPGI,
wszystkim recenzentom za poœwiêcony czas i przygotowanie recenzji artyku³ów. Uczestnikom sympozjum ¿yczymy
licznych sukcesów na polu zawodowym i czekamy na
kolejne spotkanie.
Edyta Majer, Grzegorz Ry¿yñski i Marta Chada

671

