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1 OPROGRAMOWANIE GEOLAB – informacje ogólne 

Program GeoLab umożliwia wprowadzanie informacji o gruntowych badaniach laboratoryjnych w 
wybranych punktach, a także geologiczno-inżynierskich otworach badawczych. 

Oprogramowanie GeoLab pozwala na powiązanie z otworami lub punktami w terenie wszystkich 
wyników badań a także obliczeń parametrów gruntu. Informacje zawierają poza wynikami 
laboratoryjnymi, także lokalizację, współrzędne i głębokość pobrania próby. Ponadto 
oprogramowanie umożliwia wygenerowanie raportów wyników zgodnych z wymogami formalnymi. 

Każdorazowe uruchomienie aplikacji (o ile nie została inaczej skonfigurowana) spowoduje pojawienie 
się okna logowania do programu (opis logowania zostanie omówiony w dalszej części instrukcji). Po 
zalogowaniu się pokaże się okno startowe MENU GŁÓWNE (Rys. 1.1). W lewej części okna znajduje 
się blok nawigacyjny, w którym znajdują się przyciski: Aplikacje użytkowe, Wybór tematu, Eksport-
Import, Narzędzia pomocnicze., Opcje i zarządzanie, Do wyjścia. 

Naciśnięcie przycisku powoduje rozwinięcie się menu poszczególnych okien dialogowych programu. 

W instrukcji opisane zostaną czynności związane z przyciskami Aplikacje użytkowe natomiast 
pozostałe są zgodne z instrukcją bazy danych GeoStar. 

1.1 APLIKACJE UŻYTKOWE 

 

Rys. 1.1 Menu główne programu GeoLab 
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Zakładka Aplikacje użytkowe zawiera aplikację: Baza danych GeoLab  

Uruchamiając przycisk Baza danych ukaże się okno dialogowe, w którym będzie można wprowadzić 
badania wykonane w danym punkcie.  

1.2 WYBÓR TEMATU 

Temat to grupa otworów wraz próbkami, zarządzana i wprowadzana w ramach jednego opracowania 
lub projektu. O wyborze tematu może decydować każdy zalogowany użytkownik. 

 

Rys. 1.2 Widok zakładki Wybór tematu 

W zakładce Wybór tematu (Rys.) istnieje możliwość utworzenia nowego tematu lub zmiany tematu 
na inny.  

Przycisk Nowy temat umożliwia utworzenie nowego tematu z nową pulą punktów oraz próbek. 
Przycisk Wybierz temat pozwoli na wybór tematu przeznaczonego do edycji i wpisywania próbek 
wraz zbadaniami. Próby innych tematów pozostaną niewidoczne i niedostępne. 

 Użytkownik może włączyć opcje sortowania tematów wg: grup, po nazwie, dacie wprowadzenia. 
Istnieje również możliwość pokazania spisu wszystkich otworów tematu. 

 

1.3 POZOSTAŁE ZAKŁADKI PROGRAMU GEOSTAR 7 BDGI 

Zakładki takie jak Eksport-Import (Rys. 1.3), Narzędzia pomocnicze (Rys. 1.4), Opcje i zarządzanie 
(Rys. 1.5) są dokładniej opisane w oddzielnej wcześniejszej instrukcji obsługi oprogramowania 
GeoStar BDGI. 
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Rys. 1.3 Widok zakładki  Eksport-Import 

 

Rys. 1.4 Widok zakładki Narzędzia pomocnicze 
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Rys. 1.5 Widok zakładki Opcje i zarządzanie 

Chcąc zakończyć pracę z programem GeoStar 7 BDGI w zakładce Do wyjścia wciskamy przycisk 
Zakończ program.  
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1.4  EDYCJA DANYCH 

Po uruchomieniu aplikacji Baza danych GeoLab i zalogowaniu się do niej pojawi się okno 
umożliwiające wprowadzanie i edycję danych. 
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1.4.1 Lista Wybór otworu 

Z lewej strony znajduje się lista z wykazem nazw wprowadzonych do bazy danych otworów lub 
punktów dokumentacyjnych. Wybór otworu/punktu spowoduje, że pojawią się wszystkie próby 
pobrane na różnych głębokościach w lokalizacji otworu. Wszystkie dane w zakładkach okna będą 
dotyczyć wyłącznie wybranej próby.  

Przed wprowadzaniem wyników badań należy wybrać odpowiedni otwór oraz próbę (po ich 
wcześniejszym wprowadzeniu) 

1.4.2 Zakładki 

Informacje o próbce i wyniki badań zgrupowane są na zakładkach (dolna część okna Baza Danych 
GeoLab): 

Ogólne – wprowadzenie ogólnych danych o pobranej próbce; 

Wilgotność – umożliwia wprowadzenie pełnych wyników badania wilgotności oraz wyliczenie 
wilgotności naturalnej; 

Areometryczne – umożliwia wprowadzenie pełnych wyników badania areometrycznego, utworzenie 
wykresu uziarnienia i wyliczenie parametrów składu uziarnienia; 

Sitowe – umożliwia wprowadzenie pełnych wyników badania sitowego, utworzenie wykresu 
uziarnienia, wyliczenie parametrów wynikłych z rozkładu uziarnienia oraz współczynników filtracji; 

Konsystencja – umożliwia wprowadzenie pełnych wyników badania sitowego, utworzenie wykresu 
uziarnienia, wyliczenie parametrów wynikłych z rozkładu uziarnienia oraz współczynników filtracji; 

Zarzadzanie – umożliwia wyprowadzenie danych i zachowanie ostatecznych wyników badań do tabel 
bazy danych zgodnych ze strukturą GeoStar BDGI-WFM. 

1.4.3 Paski nawigatorów 

Baza danych GeoStar jest zbiorem informacji zawartych w polach. Pola zgrupowane są w rekordach i 
zawierają informacje np.: o jednym otworze lub o jednej warstwie litologicznej. Dla prostszego 
poruszania się po bazie danych zostały stworzone elementy graficzne w postaci pasków nawigatora. 
Pierwszy znajduje się w górnej części okna Bazy danych GeoStar drugi w jego dolnej części. Przyciski 
wraz z funkcjami zostały opisane na Rys. 1.7 oraz Rys. 1.8. 

 

Rys. 1.7 Górny pasek nawigatora w Bazie danych GeoStar 
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Rys. 1.8 Dolny Pasek nawigatora w Bazie danych GeoStar 

1.4.4 Menu Bazy danych 

W górnej części okna znajduje się menu grupujące różne operacje. 

2 SCHEMAT PRAC ZWIĄZANYCH Z WPROWADZANIEM DANYCH DO 
BAZY 

Ta część instrukcji opisuje krok po kroku czynności, jakie ma wykonać osoba lub grupa osób 
wprowadzających badania. 

2.1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM  

Wejście do programu GeoLab odbywa się bez logowania, ale opcjonalnie istniej możliwość 
konieczności logowania. Wtedy otwiera się okno logowania do programu (Rys. 2.1).   

 

Rys. 2.1 Logowanie do programu GeoLab 

Logowanie określa użytkownika i jego uprawnienia. Każda osoba wprowadzająca dane do programu 
uzyskuje od administratora bazy swój login i hasło.  
Login wpisujemy w okienko Użytkownik, a hasło w okienko Hasło. Następnie zatwierdzamy wciskając 
przycisk OK. 

Uwaga: Brak prawidłowego zalogowania otwiera aplikacje wyłącznie w trybie odczytu (w formie 
ograniczonej przeglądarki). 

 Po zalogowaniu pokaże się okno startowe MENU GŁÓWNE (Rys. 1.1) omówione bardziej 
szczegółowo w rozdziale 1. 
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2.2 WYBÓR BAZY DANYCH ORAZ TEMATU 

Aby rozpocząć pracę należy w pierwszej kolejności wybrać Projekt, w ramach, którego zamierzamy 
wprowadzać wyniki badań. W tym celu wchodzimy w zakładkę Wybór tematu. 

 

Rys. 2.2 Zatwierdzanie wybranego tematu 

Aby dokonać wyboru tematu należy zaznaczyć interesujący nas temat oraz zatwierdzić wybór 
naciskając przycisk Wybierz temat znajdujący się w prawym dolnym rogu zakładki (Rys. 2.2). 

Temat to grupa otworów może być zarządzana i wprowadzana przez określonego użytkownika lub w 
przypadku opcji braku logowania - przez wszystkich użytkowników.  

Uwaga: W przypadku trybu z koniecznością logowania, zalogowany do nieswojego tematu 
użytkownik, nie ma możliwości edytowania danych. Może jedynie je przeglądać. 

2.2.1.1.1 URUCHAMIANIE BAZY DANYCH 
Po wybraniu odpowiedniej bazy danych oraz tematu należy przejść do zakładki Aplikacje użytkowe. 
Następnie należy kliknąć przycisk Baza danych GeoLab.  
W celu weryfikacja użytkownika program może ponownie poprosić o zalogowanie się. Wpisujemy ten 
sam login i hasło jak podczas uruchamiania programu. Po zalogowaniu pokaże okno Baza danych 
analiz laboratoryjnych gruntów – zakładka Ogólne (Rys. 1.6 oraz rys. 2.3).  

2.3 ZANIM WPROWADZIMY WYNIKI BADAŃ  

Badania laboratoryjne gruntów posiadają swoją lokalizację na mapie, głębokość pobrania oraz pewne 
cechy ogólne. Oprogramowanie GeoLab będąc kompatybilne z oprogramowaniem GeoStar posiada 
możliwość wprowadzania lokalizacji próbek i powiązania ich z otworem lub punktem badawczym, 
jednak wprowadzenie lokalizacji nie jest konieczne do wprowadzania wyników badań. Wprowadzanie 
badania wymaga: 

1. Wprowadzenia otworu lub punku badawczego poprzez jego deklarację ( ze współrzędnymi 
lub bez nich). 

2. Wprowadzenia przyporządkowanej próby będącej materiałem do wykonywanego badania.  



INSTRUKCJA 
OBSLUG BAZY DANYCH GEOLAB   

– instrukcja dla osób wprowadzających wyniki badań 
 

12 

 

Każdy otwór może zawierać jeden lub nieokreśloną liczbę prób. Dopiero po wprowadzeniu próby 
można wprowadzać związane z nią wyniki badań i liczyć parametry gruntu. Z jednej próby może 
zostać wykonana seria różnych badań. 

2.3.1 Tworzenie nowego otworu/punktu badawczego 

W lewej stronie okna (Rys 2.3) znajduje się kolumna o nazwie Wybór otworu, w której widoczna 
będzie lista wszystkich otworów/punktów badawczych wprowadzonych do bazy przez użytkownika.  

W następnej kolumnie o nazwie Wybór próbki znajduje się lista wszystkich prób pobranych w 
wybranym wcześniej otworze.  

Wybór konkretnego otworu spowoduje, że dane na zakładce tj. Ogólne, na panelu Informacje ogólne 
o otworze /punkcie badawczym będą dotyczyły tego konkretnie wybranego otworu.  

 

Rys. 2.3. Okno wywołanej bazy danych – zakładka Ogólne 

 

 

W każdym otworze mogą być pobrane jedna lub kilka próbek na zadanych głębokościach. Lista 
wprowadzonych prób znajduje się w drugiej kolumnie rysunku o tytule Wybór próbki. Aby dodać 
kolejną próbę należy wcisnąć Dodaj Próbę. Opisano to w następnym rozdziale. 

Opcja 1 – Z dolnego paska nawigatora zakładki Ogólne zaznaczamy przycisk + Wstaw; 

Opcja 2 – Z górnego paska nawigatora okna Baza danych GeoStar wciskamy przycisk Wstaw otwór; 

Opcja 3 – Rozwijamy menu Baza danych i zaznaczamy Wstaw otwór. 

Wybranie jednej z tych opcji uruchomi nowe okno, do którego należy wprowadzić podstawowe dane 
o otworze (Rys. 2.4): 
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Rys. 2.4. Okno Nowy otwór 

Numer otworu –unikalna nazwa otworu w temacie.  

Współrzędne XY – współrzędne w domyślnym układzie. Jeśli współrzędne w karcie istnieją w innym 
układzie współrzędnych niż domyślny lub osoba wprowadzająca dane nie jest pewna, z jakiego 
układu pochodzą współrzędne lub brak jest współrzędnych w karcie, wówczas pola te mogą pozostać 
niewypełnione. 

Rzędna (m n.p.m.) oraz głębokość otworu są danymi, które bezwzględnie należy uzupełnić; 

W przypadku, gdy w karcie podana rzędna istnieje w lokalnym układzie wysokości należy ją przeliczyć 
do normalnego układu wysokości w m n.p.m. Dodatkowo w ramce „Uwagi” (Rys. 2.5) i należy wpisać 
oryginalną wartość rzędnej np. rzędna 40 m nad poziom „0” Wisły. 

 

Rys. 2.5 Widok panelu Informacje Ogólne o otworze po wprowadzeniu podstawowych danych nowego otworu 

W ramce Ogólne  należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych, a następnie uzupełnić 
kolejne brakujące pola np.: 
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Rok wyk. otw. – gdzie wpisuje się rok wykonania otworu; 

W ramce Współrzędne punktu w układach  (Rys. 2.6) wpisujemy dane dotyczące 
położenia. 

 

Rys. 2.6 Współrzędne punktu – Układ domyślny 

Jeśli współrzędne otworu są określone w układzie geograficznym (długość i szerokość) należy wpisać 
je w zakładce Kątowy (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.).   

 

Rys. 2.7 Nadawanie współrzędnych w układzie geograficznym 

Jeśli współrzędne otworu znajdują się w innym geodezyjnym układzie współrzędnych niż Układ 1992 
to należy wybrać zakładkę Inny. 

Tu należy wybrać, z rozwijanych list, rodzaj wprowadzanego otworu oraz system wiercenia.  

 

Rys. 2.8 Rodzaj otworu 

Uwaga: Wszystkie otwory w dokumentacji geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych należy zaliczyć 
do celu geologiczno-inżynierskiego. 
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Rys. 2.9 System wiercenia 

2.3.2 Dodawanie nowej próby 

W każdym otworze mogą być pobrane jedna lub kilka próbek na zadanych głębokościach. Lista 
wprowadzonych prób znajduje się w drugiej kolumnie Wybór próbki ( Rys. 1.6 oraz 2.3). Aby dodać 
kolejną próbę należy wcisnąć Dodaj Próbę. Pojawi się okienko:    

 

Rys. 2.10. Okno wprowadzania nowej próby 

Akceptacja dodania próby zaktualizuje dane w ramkach PRÓBKA i MAKROSKOPOWE (znajdujące się 
po prawej stronie okna). Wybór konkretnej próby spowoduje, że dane w poszczególnych zakładkach 
tj. Ogólne, Wilgotność, Areometryczne, Sitowe, Konsystencja, Zarzadzanie itd. będą dotyczyły tej 
konkretnie wybranej próby.  

Dane wprowadzone wraz z nową próbą widoczne są na zakładce 
ogólne na dialogu PRÓBKA oraz MAKROSKOPOWE.  

2.4 WPROWADZANIE WYNIKÓW BADAŃ  

Aplikacja GeoLab umożliwia wprowadzanie badań laboratoryjnych 
prób gruntu. Wprowadzenie odbywa się poprzez wybór 
odpowiedniej zakładki znajdującej się w dolnej części okna aplikacji 
(Rys. 2.3). Zakładki podzielone są tematycznie: 

Ogólne – wprowadzenie ogólnych danych o pobranej próbce; 

Wilgotność – umożliwia wprowadzenie pełnych wyników badania 
wilgotności oraz wyliczenie wilgotności naturalnej; 

Areometryczne – umożliwia wprowadzenie pełnych wyników 
badania areometrycznego, utworzenie wykresu uziarnienia i 
wyliczenie parametrów składu uziarnienia; 

Sitowe – umożliwia wprowadzenie pełnych wyników badania 
sitowego, utworzenie wykresu uziarnienia, wyliczenie parametrów 
wynikłych z rozkładu uziarnienia oraz współczynników filtracji; 

Konsystencja – umożliwia wprowadzenie pełnych wyników 
badania sitowego, utworzenie wykresu uziarnienia, wyliczenie 
parametrów wynikłych z rozkładu uziarnienia oraz współczynników 
filtracji; 

Rys. 2.11. Wprowadzanie parametrów próby oraz wyników makroskopowych 
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Po wprowadzeniu badań możliwe będzie obliczenie wynikłych z badania parametrów gruntu oraz 
wykonanie stosownych raportów. Raporty mogą zostać wydrukowane lub zachowane w formacie 
PDF. 

2.4.1 WILGOTNOŚĆ 

Po wybraniu zakładki Wilgotność ukaże się okno z panelem badania wilgotności.  Domyślnie 
wprowadzamy dwa badania, jednak, gdy błąd przekroczy 5% pojawią się pola dla badania 3 i 4. 

 

Rys. 2.12. Zakładka wprowadzania wyników badań wilgotności 

 

Rys. 2.13. Ramka wprowadzania wyników badań wilgotności przy błędzie większym niż 5% 

Po wyliczeniu wilgotności możliwe jest sporządzenie raportu. Raport wilgotności pokazano w 
Załączniku 1. 
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2.4.2 AREOETRYCZNE 

Program umożliwia wprowadzenie wyników badań analizy areometrycznej wykonywanej wg  
PN-88/B-04481 pkt. 4.2. 

Po wybraniu otworu/punktu badawczego oraz próbki i przejściu na zakładkę Areometryczne, przed 
przystąpieniem do wprowadzania wyników analiz, należy dodać badanie wybierając na górnej 
zakładce Ogólne i wciskając przycisk Dodaj badanie. Dla każdej próby można wprowadzić (dodać) 
tylko jedno badanie. 

Przed rozpoczęciem wprowadzania danych, dotyczących wyników analizy areometrycznej, należy 
zdefiniować używane w badaniach areometry i cylindry w odpowiednich bazach danych. 

 

Rys. 2.14 Baza areometrów 

W bazie areometrów (rys. 2.14) należy, po dodaniu areometru przyciskiem , wprowadzić: 

identyfikator areometru (numer), poprawkę podziałki areometru R (w postaci a * x + b), długość 
podziałki areometru (w cm), odległość od podziałki R = 30 do środka wyporu nurnika (w cm) oraz 
objętość nurnika (w cm3). 

W bazie cylindrów (Rys. 2.15) wprowadzamy identyfikator cylindra 
(numer) oraz średnicę cylindra (w cm). 

 

 

 

Rys. 2.15. Baza cylindrów 

 

Po wprowadzeniu danych areometrów i cylindrów (dane te będą 
dostępne we wszystkich innych badaniach areometrycznych) można przystąpić do wprowadzania 
danych podstawowych: daty rozpoczęcia badania, daty zakończenia badania oraz danych 

dotyczących wykonawców (ramka Wykonanie).  

Po przejściu na górną zakładkę Analiza areometryczna wprowadzamy dane z badania 
areometrycznego. Po wybraniu z listy wyboru identyfikatora areometru uzupełniane są wszystkie 
niezbędne dane przyrządu pomiarowego. Należy jedynie uzupełnić wielkość poprawki na menisk. 
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Rys. 2.16. Wybór areometru i cylindra 

Podobnie po wybraniu z listy wyboru identyfikatora cylindra (Rys. 2.16) nastąpi automatyczne 
uzupełnienie niezbędnych danych. 

Następnie wprowadzamy: 

 gęstość właściwą gruntu, Mg/m3, 

 masę gruntu wilgotnego, g. 

Po wprowadzeniu tych danych należy podać wyniki dwóch oznaczeń wilgotności: 

 masę parowniczki, g, 

 masę wilgotnej próbki z masą parowniczki, g, 

 masę próbki wysuszonej z masą parowniczki, g. 

Po wciśnięciu przycisku Policz zostaną policzone wielkości wilgotności dla każdego oznaczenia, 
średnia wilgotność, błąd oznaczeń wilgotności oraz masa gruntu suchego. W przypadku, gdy błąd 
przekracza 5%, należy podać oznaczenie masy gruntu suchego wg pkt. 4.2.8. PN-88/B-04481. 

 

Rys. 2.17. Dane wejściowe do analizy areometrycznej 

Po obliczeniu wilgotności można przystąpić do wprowadzania wyników pomiarów areometrycznych 
(Rys. 2.17). Przycisk Nowe dane służy do wygenerowania nowego zestawu danych, wypełniana jest 
kolumna Czas odczytu, a w przypadku, gdy uprzednio wprowadzono wyniki pomiarów są one 
kasowane. 

Po wygenerowaniu nowego zestawu danych należy wprowadzić dla odpowiednich czasów odczytu 
temperaturę zawiesiny oraz skrócony wskaźnik odczytu. Dla czasów odczytu, dla których nie 
dokonano pomiarów, należy pozostawić puste pola. Po wprowadzeniu tych danych i wciśnięciu 
przycisku Policz zostaną w tabeli uzupełnione kolumny R1, R2, średnica zastępcza cząstek dT oraz 
procentowa zawartość cząstek o średnicy mniejszej lub równej dT. 
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Po przejściu na górną zakładkę Analiza sitowa i wyniki wprowadzamy dane z analizy sitowej 
(Rys. 2.18): masę suchą próbki (w g) oraz wymiar oczek sita (w mm) i odpowiadającą mu masę 
pozostałości na tym sicie (w g). 

 

Rys. 2.18. Dane wejściowe do analizy sitowej 

Po wciśnięciu przycisku Policz frakcje zostaną obliczone niezbędne wartości: 

 skorygowana masa pozostałości na sicie, g, 

 zawartość procentowa frakcji, %, 

 oraz suma zawartości procentowej, %. 

Wyniki badania areometrycznego zostaną wyliczone po wciśnięciu przycisku Pokaż wykres (Rys. 
2.19). 

 

Rys. 2.19. Wyniki badania areometrycznego 

Wyniki badań można wydrukować wybierając Wykonaj raport na górnej zakładce Ogólne. 
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2.4.3 SITOWE 

Po wybraniu zakładki Sitowe ukaże się okno z panelem wprowadzania analiz sitowych (Rys. 2.22). 
Panel zawiera trzy zakładki: Wartości Analiz, Definiowanie sit, Wykonanie. 

Zanim zaczniemy wprowadzać wyniki badań laboratoryjnych analizy sitowej należy zdefiniować sita. 
Pokazano to na zakładce Definiowanie sit (Rys. 2.20).  

 

Rys. 2.20 Zakładka Definiowanie sit. 

Po lewej stronie zakładki znajdują się parametry sita 
użytego do bieżącego badania, po prawej znajduje 
się biblioteka gotowych zestawów sit.  Użytkownik 
sam wprowadza nowy zestaw do biblioteki. W tym 
celu wybiera Wprowadź nowy zestaw. Spowoduje 
to pokazanie się okienka Nowy zestaw sit (Rys. 2.21) 

Wprowadzony, jako nowy zestaw sit po akceptacji 
zostanie zachowany w bibliotece. Dowolny 
zdefiniowany w bibliotece zestaw sit może być 
później użyty do bieżącego badania.  W tym celu 
należy wybrać zestaw z Biblioteki zestawu i nacisnąć 
przycisk Użyj zestaw do bieżącego działania. 

Może się zdarzyć, że bieżący zestaw sit badania 
został zmodyfikowany i użytkownik pragnie go 
zachować. W tym celu należy nacisnąć Zachowaj, 
jako nowy zestaw 

Rys. 2.21 Okno wprowadzania nowego zestawu sit 
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Wprowadzanie wyników badania analiz sitowych zaczyna się od zadeklarowania badania w bazie 
danych – przycisk Dodaj Badanie (Rys 2.22). Następnie należy wybrać odpowiedni zestawu sit dla 
badania i utworzyć arkusz, do którego będą wprowadzane masy pozostałości na sicie. W tym celu 
należy: 

1. Przejść na zakładkę Definiowanie sit 
2. Wybrać zestaw sit przyciskiem Użyj zestaw do badania bieżącego 
3. Nacisnąć Utwórz arkusz analiz na podstawie zestawu bieżącego 
4. Powrócić na zakładkę Wartości analiz 

 

Rys. 2.22 Zakładka Wartości analiz – wprowadzenie badania sitowego  

Po utworzeniu Arkusza analiz należy wprowadzić Masy na sicie oraz Masę początkową, a następnie 
nacisnąć Policz frakcje. W wyniku program policzy parametry oznaczone w ramce Parametry 
wyliczone oraz wykona wykres zawartości frakcji w badanej próbie. Wyliczone parametry można 
wyprowadzić w postaci raportu Wykonaj raport (Załącznik 2) 

Ostatnia zakładka to Wykonanie. Tutaj wprowadzamy informacje: 

1. Nadzorujący badanie, (jeśli badanie wykonano pod nadzorem) 
2. Wykonał 
3. Odpowiedzialny za badanie 
4. Sprawdził 
5. Autoryzował: 
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2.4.4 KONSYSTENCJA 

Program umożliwia wprowadzenie wyników oznaczenia granic konsystencji wykonanych dwoma 
metodami: 

 wg PN-88/B-04481 pkt. 5.5 i 5.6.4 

 oraz wg ISO 17892-12. 

Po wybraniu otworu/punktu badawczego oraz próbki i przejściu na zakładkę Konsystencja, przed 
przystąpieniem do wprowadzania wyników analiz, należy dodać badanie wybierając na górnej 
zakładce Ogólne i wciskając przycisk Dodaj badanie. Dla każdej próby można wprowadzić (dodać) 
tylko jedno badanie. 

Podobnie jak w przypadku innych badań danych należy podać dane dotyczące wykonawców (ramka 

Wykonanie).  

Wprowadzanie danych z oznaczeń rozpoczynamy po przejściu do górnej zakładki Wilgotność 
(Rys. 2.23). Wprowadzane są tu dane dotyczące oznaczenia wilgotności i granicy plastyczności. 

 

Rys. 2.23. Oznaczenie wilgotności naturalnej i granicy plastyczności 

Dla każdego z tych oznaczeń wprowadzamy: 

 masę naczynka pustego, g, 

 masę naczynka z gruntem wilgotnym, g, 

 masę naczynka z gruntem po wysuszeniu, g. 

Po wybraniu opcji Policz program oblicza błąd oznaczenia i wartości wilgotności oraz granicy 
plastyczności. W przypadku błędu większego niż dopuszczalny należy wprowadzić dane z dwóch 
następnych oznaczeń (badania 3 i 4). 

Po wybraniu następnej zakładki Granica płynności przechodzimy do wyboru z listy rozwijanej metody 
oznaczenia: 

 wg PN-88/B-04481 pkt. 5.5 i 5.6.4, 

 lub wg ISO 17892-12. 
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W przypadku oznaczenia metoda wg ISO 17892-12 należy również wskazać typ używanego stożka: 

 60 g/60, 

 lub 80g/30. 

 

Rys. 2.24. Oznaczenie granicy płynności metoda penetrometru stożkowego 

Następnie dla każdej wartości głębokości zanurzenia stożka należy wprowadzić (Rys. 2.23): 

 masę naczynka pustego, g, 

 masę naczynka z gruntem wilgotnym, g, 

 masę naczynka z gruntem po wysuszeniu, g. 

Po wybraniu przyciskiem opcji Policz granicę płynności oraz IL dokonywana jest, metodą 
najmniejszych kwadratów, aproksymacja zależności głębokości zanurzenia stożka od wilgotności 
Rys. 2.24) oraz wyznaczana jest granica płynności wL, wskaźnik konsystencji gruntu Ic, stopień 
plastyczności IL, wskaźnik plastyczności Ip i stan gruntu. 

 

Rys. 2.25. Aproksymacja zależności głębokości 
zanurzenia stożka od wilgotności 

 

Wyniki badań można wydrukować 
wybierając Wykonaj raport na górnej 
zakładce Ogólne. 
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3 Moduł Badania trójosiowe 

Niektóre wersje programu GeoLab zostały wzbogacone o moduł służący do akwizycji oraz analizy 
danych pochodzących z badań trójosiowych. Dostęp do modułu uzyskujemy poprzez kliknięcie 
widocznej na poniższym rysunku ikonki. 

 

Rys. 3.1. Moduł Badania trójosiowe 

Następuje uruchomienie modułu Badania trójosiowe. Z lewej strony widocznego okna znajduje się 
panel otworów wprowadzonych już do bazy danych (UWAGA: główny moduł bazy danych GeoLab i 
moduł badań trójosiowych wzajemnie widzą wprowadzone przez siebie otwory. Umożliwia to 
sprawdzenie powiązań pomiędzy wszystkimi analizami laboratoryjnymi wykonanymi na 
przykładowym otworze). 

Poniżej panelu Otwory znajduje się panel Próbki zawierający wprowadzone do poszczególnych 
otworów próbki do badań trójosiowych. W lewym górnym rogu programu umieszczone zostały 
przyciski zamknięcia programu, ustawień wydruku i podglądu tematów. Powyżej znajduje się menu 
programu. Z prawej strony umieszczono przyciski edycji pomiarów trójosiowych, wyświetlania 
wyników w postaci raportów i wyświetlania wyników w postaci wykresów. 
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Rys. 3.2. Okno modułu Badania trójosiowe 

Nowy otwór wprowadza się poprzez wybór z menu Baza danych opcji Otwory. Okno edycji otworów 
zwiera dwie zakładki: Pojedynczo – będącą podglądem danych dotyczących jednego otworu w formie 
formularza i Tabela – widok wszystkich otworów tematu w formie tabeli. Utworzenie nowego otworu 
dokonuj e się poprzez przycisk Wstaw. 

 

Rys. 3.3. Okno edycji otworów 
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Pojawi się okno Nowy otwór, w którym należy wprowadzić nazwę otworu i zatwierdzić przyciskiem 
OK. następnie można wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące otworu na zakładce Pojedynczo. 
Po wprowadzeniu potrzebnych otworów zamykamy okno Edycja otworów. 

 

Rys. 3.4. Okno edycji otworów 

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie próbek powiązanych z otworem. W tym celu wybieramy z 
menu Baza danych opcję Próbki. Ukazuje się okno edycji próbek wybranego otworu (UWAGA: na 
załączonym rysunku są to dwie próbki otworu O1). Nową próbkę wprowadzamy przez wybranie 
przycisku Wstaw.  Wypełniamy pole związane z parametrami próbki. Ważne jest podanie liczby 
kształtek wykorzystywanych w badaniu trójosiowym. Po wprowadzeniu danych wybieramy przycisk 
Zatwierdź. 

 

Rys. 3.6. Okno edycji próbek wybranego otworu na tle głównego okna programu 

Po wprowadzeniu wybranych próbek należy wypełnić powiązane z nimi wyniki badań trójosiowych. 
W tym celu wybieramy z menu Baza danych opcję Badania trójosiowe. W przypadku nowej próbki 
pojawi się informacja o konieczności wprowadzenia danych nowej kształtki. W oknie Kształtka należy 
wprowadzić: stałą pierścienia dynamometru, pole powierzchni przekroju, ciśnienie w komorze 
ściskania i objętość początkową. 
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Rys. 3.7. Okno wprowadzania danych nowej kształtki 

W kolejnym oknie należy wprowadzić dane pierwszego pomiaru. Po zatwierdzeniu pojawi się główne 
okno danych pomiarowych wybranej kształtki powiązanej z próbką otworową. 

 

Rys. 3.8. Okno wprowadzania danych pierwszego pomiaru 

Okno zawiera cztery zakładki: Wprowadzanie pomiarów, Pomiar (rekord), Arkusz pomiarów i Opcje. 
Domyślnie wyświetla się zakładka Opcje. Wprowadzania pomiarów można dokonać na dwa sposoby: 
w sposób tabelaryczny przez zakładkę Wprowadzanie pomiarów (UWAGA: można wtedy wyłączyć 
używanie kreatora wprowadzania pomiarów) lub poprzez formularz znajdujący się na zakładce 
Pomiar (rekord). 
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Rys. 3.9. Okno wybranej kształtki powiązanej z próbką otworową 

 

Rys. 3.10. Okno wybranej kształtki powiązanej z próbką otworową – zakładka Wprowadzanie pomiarów 
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Rys. 3.11. Okno wybranej kształtki powiązanej z próbką otworową – zakładka Pomiar (rekord) 

Wprowadzamy trzy parametry: ciśnienie porowate gruntu, wysokość próbki i odczyt z czujnika 
niemianowany. Parametry oznaczone zieloną czcionką są wyliczane z parametrów podstawowych po 
kliknięciu przycisku Przelicz. 

Po wprowadzeniu wszystkich pomiarów z badania trójosiowego można przystąpić do konfiguracji i 
wyświetlania raportów i wykresów z badań. 

3.1 Raporty 

Przycisk raportów znajduje się na w górnej części głównego okna modułu Badania trójosiowe, na 
pasku narzędzi (lokalizacja przycisku jest pokazana na rys.3.2). Po wyborze przycisku pojawi się okno 
z wynikami wyliczeń. Należy przed generowaniem raportu wyliczyć parametry wybierając przycisk 
Oblicz. Poprzez przycisk Opcje można określić zakres odkształcenia względnego oraz spadek 
naprężenia dla maksimum. Dostęp do raportu uzyskujemy po wybraniu przycisku Raport. 
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Rys. 3.12. Okno danych do raportu 
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Rys. 3.13. Okno raportu 

3.2 Wykresy 

Przycisk wykresów znajduje się na w górnej części głównego okna modułu Badania trójosiowe, na 
pasku narzędzi (lokalizacja przycisku jest pokazana na rys.3.2). Po wyborze przycisku pojawi się okno 
z możliwymi do wyświetlenia wykresami. Okno zawiera trzy zakładki: Wykresy, Opisy, Opcje. Na 
zakładce Opisy można ustawić tytuł dokumentu oraz tytuł wykresu. Zakładka Opcje pozwala na 
ustawienie marginesu na wpięcie (oprawę) załącznika i podział skali głównej wykresu. 

Domyślna zakładka Wykresy pozwala na wybór wykresów oraz ustawienie ich ilości (jeden lub dwa) 
na arkuszu oraz na ustawienie orientacji strony. Wygenerowanie wykresy następuje po wybraniu 
przycisku Rysuj. Na oknie wykresu (rys) znajdują się przyciski zmieniające sposób wyświetlania siatki 
oraz umożliwiające wybór pomiędzy wykresem kolorowym i czarno-białym z różnym stylem linii. 
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Rys. 3.12. Okno konfiguracji wykresu 

 

Rys. 3.12. Okno wykresu  
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4 ZAŁĄCZNIKI 

4.1 Struktura tabeli GL_PROBY 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

CaCO3 CACO3 VARCHAR2 3 Zawartość CaCo3 

Dada badania DATA_MAKRO DATE 22 
Data badania 
makroskopowego 

Ilość wałeczkowań ILWAL VARCHAR2 7 Ilość wałeczkowań 

  ILWAL_EXT VARCHAR2 24   

Klasa próby KLASA VARCHAR2 2 Klasa próby 

Kolor KOLOR VARCHAR2 24 Kolor próby 

Nazwa gruntu NAZWAGRUNTU VARCHAR2 24   

Nazwa próby NAZWAPROBY VARCHAR2 12   

Nazwa próby wg. Klienta NAZWAPROBY_KL VARCHAR2 12   

Norma badań makroskopowych NORMA_MAKRO VARCHAR2 32   

Nr otworu NR VARCHAR2 4   

Nr warstwy NRWY VARCHAR2 2   

Wybrano próbę do raportu RAPORT_SELEKT VARCHAR2 1   

Głębokość spągu próby SPAG DOUBLE PRECISION     

Stan gruntu STNGRUN VARCHAR2 8   

Głębokość stropu próby STROP DOUBLE PRECISION     

  STROP_DO DOUBLE PRECISION     

Struktura  STRUK VARCHAR2 3 NW, NNS… 

Symbol gruntu SYMBOL VARCHAR2 24   

Identyfikator wprowadzającego WPROW_USER_ID INTEGER     

Wykonał badanie makroskopowe WYKONAL_MAKRO VARCHAR2     

          

          

          

POLA STERUJĄCE NIEDOSTEPNE 
DLA UŻYTKOWNIKA         

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby 

Nazwa otworu NAZW VARCHAR2 24   
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4.2 Struktura tabeli GL_WLGNAT 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

Błąd pomiaru BLAD_POM DOUBLE PRECISION     

Data badania DATA DATE     

Identyfikator badania IDBADANIA VARCHAR2 15 
Ident. - wiąże badanie 
z innymi tabelami 

Liczba pomiarów LPOM INTEGER     

Masa naczynka pustego MT1 DOUBLE PRECISION   dla badania 1 

Masa naczynka pustego MT2 DOUBLE PRECISION   dla badania 2 

Masa naczynka pustego MT3 DOUBLE PRECISION   dla badania 3 

Masa naczynka pustego MT4 DOUBLE PRECISION   dla badania 4 

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu MST1 DOUBLE PRECISION   dla badania 1 

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu MST2 DOUBLE PRECISION   dla badania 2 

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu MST3 DOUBLE PRECISION   dla badania 3 

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu MST4 DOUBLE PRECISION   dla badania 4 

Masa naczynia z gruntem mokrym MMT1 DOUBLE PRECISION   dla badania 1 

Masa naczynia z gruntem mokrym MMT2 DOUBLE PRECISION   dla badania 2 

Masa naczynia z gruntem mokrym MMT3 DOUBLE PRECISION   dla badania 3 

Masa naczynia z gruntem mokrym MMT4 DOUBLE PRECISION   dla badania 4 

Norma badania NORMA VARCHAR2 24   

Wybrano badanie do raportu RAPORT_SELEKT VARCHAR2 1   

Identyfikator rodzaju badania RBADANIA INTEGER     

Strop próby STROP DOUBLE PRECISION     

Wilgotność naturalna średnia dla prób WLGNAT DOUBLE PRECISION     

Wilgotność naturalna  WLGNAT1 DOUBLE PRECISION   dla badania 1 

Wilgotność naturalna  WLGNAT2 DOUBLE PRECISION   dla badania 2 

Wilgotność naturalna  WLGNAT3 DOUBLE PRECISION   dla badania 3 

Wilgotność naturalna  WLGNAT4 DOUBLE PRECISION   dla badania 4 

Badanie wzięto do średniej WLGNAT1_OK VARCHAR2 1 dla badania 1 

Badanie wzięto do średniej WLGNAT2_OK VARCHAR2 1 dla badania 2 

Badanie wzięto do średniej WLGNAT3_OK VARCHAR2 1 dla badania 3 

Badanie wzięto do średniej WLGNAT4_OK VARCHAR2 1 dla badania 4 

  WYKONAL VARCHAR2 32 
Przeniesione do tabeli 
GL_WYKONAWCY 

  WYKONAL_USER_ID INTEGER   
Przeniesione do tabeli 
GL_WYKONAWCY 
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POLA STERUJACE NIEDOSTEPNE DLA 
UŻYTKOWNIKA         

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby 

Nazwa otworu NAZW VARCHAR2 24   

 

4.3 Struktura tabeli GL_BAD_AERO 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

Nazwa otworu NAZW VARCHAR2 24   

Identyfikator badania IDBADANIA VARCHAR2 15   

Rodzaj badania 

RBADANIA INTEGER   

  bad_WlgNat = 0; 
  bad_Areo = 1; 
  bad_Konsyst = 2; 
  bad_Sita = 3; 

Data rozpoczęcia badania DATAROZ DATE     

Data zakończenia badania DATAZAK DATE     

Identyfikator areometru AERO_IDENT VARCHAR2 15 
Wewnętrzny 
identyfikator areometru 

Numer areometru (nazwa) AERO_NR VARCHAR2 12   

Poprawka areometru (a) DRA DOUBLE PRECISION   
Poprawka areometru w 

postaci: 
 y = a * x + b 

Poprawka areometru (b) DRB DOUBLE PRECISION   

Długość podziałki areometru od R=0 do R=30 L DOUBLE PRECISION     

Odległość od podziałki R=30 do środka wyporu 
nurnika H DOUBLE PRECISION     

Objętość nurnika areometru V DOUBLE PRECISION     

Poprawka na menisk C DOUBLE PRECISION     

Identyfikator cylindra CYL_IDENT VARCHAR2 15 
Wewnętrzny 
identyfikator cylindra 

Numer cylindra CYL_NR VARCHAR2 12   

Średnica cylindra CYL_D DOUBLE PRECISION     

Powierzchnia cylindra CYL_A DOUBLE PRECISION     

Masa naczynka pustego MT1 DOUBLE PRECISION   
Dla badania wilgotności 
pierwszego 

Masa naczynka pustego MT2 DOUBLE PRECISION   
Dla badania wilgotności 
drugiego 

Masa naczynia z gruntem mokrym MMT1 DOUBLE PRECISION   
Dla badania wilgotności 
pierwszego 

Masa naczynia z gruntem mokrym MMT2 DOUBLE PRECISION   
Dla badania wilgotności 
drugiego 
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Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu MST1 DOUBLE PRECISION   
Dla badania wilgotności 
pierwszego 

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu MST2 DOUBLE PRECISION   
Dla badania wilgotności 
drugiego 

Wilgotność naturalna W1 DOUBLE PRECISION   
Dla badania wilgotności 
pierwszego 

Wilgotność naturalna W2 DOUBLE PRECISION   
Dla badania wilgotności 
drugiego 

Wilgotność naturalna (średnia z dwóch badań) WSRED DOUBLE PRECISION     

Błąd wyznaczenia wilgotności naturalnej BLAD_W DOUBLE PRECISION     

Masa gruntu wilgotnego MM DOUBLE PRECISION     

Masa gruntu suchego MS DOUBLE PRECISION     

Gęstość właściwa gruntu ROS DOUBLE PRECISION     

Masa sucha próbki wziętej do analizy sitowej AS_MS DOUBLE PRECISION     

Zawartość procentowa ziarn o średnicy > 2 mm D2WK DOUBLE PRECISION     

Zawartość procentowa ziarn o średnicy 0,5 do 2 
mm D2_05 DOUBLE PRECISION     

Zawartość procentowa ziarn o średnicy 0,002 do 
0,5 mm D05_002 DOUBLE PRECISION     

Zawartość procentowa ziarn o średnicy < 0,002 
mm D002MN DOUBLE PRECISION     

Zawartość procentowa ziarn o średnicy < 2 mm 
dla frakcji 0,5 do 2 mm SD2_05 DOUBLE PRECISION     

Zawartość procentowa ziarn o średnicy < 2 mm 
dla frakcji 0,002 do 0,5 mm SD05_002 DOUBLE PRECISION     

Zawartość procentowa ziarn o średnicy < 2 mm 
dla frakcji < 0,002 mm SD002MN DOUBLE PRECISION     

Zawartość zredukowana ziarn o średnicy 0,5 do 2 
mm ZD2_05 DOUBLE PRECISION     

Zawartość zredukowana ziarn o średnicy 0,002 
do 0,5 mm ZD05_002 DOUBLE PRECISION     

Zawartość zredukowana ziarn o średnicy < 0,002 
mm ZD002MN DOUBLE PRECISION     

Zawartość zredukowana ziarn o średnicy < 2 mm 
dla frakcji 0,5 do 2 mm ZSD2_05 DOUBLE PRECISION     

Zawartość zredukowana ziarn o średnicy < 2 mm 
dla frakcji 0,002 do 0,5 mm ZSD05_002 DOUBLE PRECISION     

Zawartość zredukowana ziarn o średnicy < 2 mm 
dla frakcji < 0,002 mm ZSD002MN DOUBLE PRECISION     

Nazwa gruntu NAZWAGR VARCHAR2 30   

          

          

POLA STERUJĄCE NIEDOSTEPNE DLA 
UŻYTKOWNIKA         

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby 
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4.4 Struktura tabeli GL_BAD_AERO_ODCZYTY 

 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

Nazwa otworu NAZW VARCHAR2 24   

Identyfikator badania IDBADANIA VARCHAR2 15   

Numer pomiaru NR INTEGER   
Numer nadawany 
automatycznie 

Czas pomiaru CZAS VARCHAR2 10 
Wartość nadawana 
automatycznie 

Temperatura zawiesiny TEMP_ZAW DOUBLE PRECISION     

Skrócony wskaźnik odczytu RT DOUBLE PRECISION     

R1 R1 DOUBLE PRECISION   R1 = RT + c 

R2 R2 DOUBLE PRECISION   R2 = R + a 

Średnica zastępcza cząstek DT DOUBLE PRECISION     

Procentowa zawartość cząstek o 
średnicy <= dT ZT DOUBLE PRECISION     

          

          

          

          

          

          

POLA STERUJĄCE NIEDOSTEPNE 
DLA UŻYTKOWNIKA         

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby 

 

4.5 Struktura tabeli GL_BAZ_CYLINDROW 

 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

Identyfikator cylindra IDENT VARCHAR2 15 Wewnętrzny identyfikator cylindra 

Numer cylindra NR VARCHAR2 12   

Średnica cylindra D DOUBLE PRECISION     

          

          

POLA STERUJĄCE NIEDOSTEPNE 
DLA UŻYTKOWNIKA         

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby 
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4.6 Struktura tabeli GL_BAZ_AEROMETROW 

 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

Identyfikator areometru IDENT VARCHAR2 15 
Wewnętrzny identyfikator 
areometru 

Numer areometru (nazwa) NR VARCHAR2 12   

Poprawka areometru (a) DRA DOUBLE PRECISION     

Poprawka areometru (b) DRB DOUBLE PRECISION     

Długość podziałki areometru od R=0 do 
R=30 L DOUBLE PRECISION     

Odległość od podziałki R=30 do środka 
wyporu nurnika H DOUBLE PRECISION     

Objętość nurnika areometru V DOUBLE PRECISION     

          

          

          

          

POLA STERUJĄCE NIEDOSTEPNE DLA 
UŻYTKOWNIKA         

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby 

 

4.7 Struktura tabeli GL_BAD_AERO_UZIARNIENIE 

 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

Nazwa otworu NAZW VARCHAR2 24   

Identyfikator badania IDBADANIA VARCHAR2 15   

Numer NR INTEGER   Wartość nadawana automatycznie 

Średnica ziarn SRED DOUBLE PRECISION     

Suma zawartości ziarn  PROC DOUBLE PRECISION     

          

          

          

POLA STERUJĄCE 
NIEDOSTEPNE DLA 
UŻYTKOWNIKA         

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby 
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4.8 Struktura tabeli GL_ANALIZY_SIT 

 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

Nazwa Otworu NAZW VARCHAR2 24   

Identyfikator badania IDBADANIA VARCHAR2 15   

Wymiar sita WYM_SITA DOUBLE PRECISION     

Masa na sicie M_NA_SICIE DOUBLE PRECISION     

Masa na sicie skorygowana M_SKOR DOUBLE PRECISION     

Udział frakcji FR_UDZ DOUBLE PRECISION     

Frakcje większe od średnicy sita % FR_WKSZ DOUBLE PRECISION     

Frakcje mniejsze od średnicy sita % FR_MNJ DOUBLE PRECISION     

          

          

          

          

POLA STERUJĄCE NIEDOSTEPNE DLA 
UŻYTKOWNIKA         

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby 

 

4.9 Struktura tabeli GL_SITA_PROBA 
TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

D10 D10 DOUBLE PRECISION     

D20 D20 DOUBLE PRECISION     

D30 D30 DOUBLE PRECISION     

D50 D50 DOUBLE PRECISION     

D60 D60 DOUBLE PRECISION     

  DATA DATE     

Data rozpoczęcia badania DATAROZ DATE     

Data zakończenia badania DATAZAK DATE     

Identyfikator badania IDBADANIA VARCHAR2 15   

Identyfikator zestawu sit IDZESTAWU VARCHAR2 15   

Liczba sit LICZBA_SIT INTEGER     

Masa sumaryczna na sicie MASA_SUMA DOUBLE PRECISION   Wyliczana z pozostałości 

Masa początkowa na sicie MASA_POCZATKOWA DOUBLE PRECISION     

Nazwa otworu NAZW VARCHAR2 24   

Nazwa gruntu NAZWAGRUNTU VARCHAR2 24   

Nazwa zestawu sit NAZWA_ZESTAWU VARCHAR2 20   

Norma badania NORMA VARCHAR2 24   

Średnice sit SKL_Z0 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z1 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z10 DOUBLE PRECISION     
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Średnice sit SKL_Z11 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z12 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z13 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z14 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z15 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z16 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z2 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z3 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z4 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z5 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z6 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z7 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z8 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z9 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_ZM DOUBLE PRECISION     

Symbol gruntu SYBMBOL VARCHAR2 24   

Wodoprzepuszczalność wg 
Sheelheima WODOPRZEP_SEELHEIM VARCHAR2 16   

Wodoprzepuszczalność wg 
wzoru amerykańskiego WODOPRZEP_AMERYKA VARCHAR2 16   

Wskaźnik jednorodności Cu WSK_CU DOUBLE PRECISION     

Wskaźnik krzywizny Cc WSK_CC DOUBLE PRECISION     

Współczynnik filtracji wg. 
Sheelheima WSP_FILTR_SEELHEIM DOUBLE PRECISION     

Współczynnik filtracji wg. 
Wzoru ameryk. WSP_FILTR_AMERYKA DOUBLE PRECISION     

  WYKONAL VARCHAR2 32 
przeniesione do tabeli 
GL_WYKONWCY 

  WYKONAL_USER_ID INTEGER   
przeniesione do tabeli 
GL_WYKONWCY 

          

          

          

POLA STERUJĄCE NIEDOSTEPNE 
DLA UŻYTKOWNIKA         

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby 

 

4.10 Struktura tabeli GL_SITA_ZESTAWY 

 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

Identyfikator badania IDBADANIA VARCHAR2 15 Obecnie nie używane 

Identyfikator zestawu sit IDZESTAWU VARCHAR2 15   

Nazwa zestawu sit NAZWA_ZESTAWU VARCHAR2 20   

Liczba sit LICZBA_SIT INTEGER     

Średnice sit SKL_ZM DOUBLE PRECISION     
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Średnice sit SKL_Z0 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z1 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z2 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z3 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z4 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z5 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z6 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z7 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z8 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z9 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z10 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z11 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z12 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z13 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z14 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z15 DOUBLE PRECISION     

Średnice sit SKL_Z16 DOUBLE PRECISION     

          

          

          

          

POLA STERUJĄCE 
NIEDOSTEPNE DLA 
UŻYTKOWNIKA         

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby 

 

4.11 Struktura tabeli GL_KONSYSTENCJA 

 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA   

Nazwa otworu NAZW VARCHAR2 24     

Identyfikator badania IDBADANIA VARCHAR2 15     

Rodzaj badania RBADANIA 

INTEGER   

  bad_WlgNat = 0; 
  bad_Areo = 1; 
  bad_Konsyst = 2; 
  bad_Sita = 3;   

Liczba pomiarów LPOM INTEGER       

Masa naczynka pustego MT1 DOUBLE PRECISION   dla badania 1 

O
zn

ac
ze

n
ie

 w
ilg

o
tn

o
śc

i 

Masa naczynka pustego MT2 DOUBLE PRECISION   dla badania 2 

Masa naczynka pustego MT3 DOUBLE PRECISION   dla badania 3 

Masa naczynka pustego MT4 DOUBLE PRECISION   dla badania 4 

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu MST1 DOUBLE PRECISION   dla badania 1 

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu MST2 DOUBLE PRECISION   dla badania 2 

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu MST3 DOUBLE PRECISION   dla badania 3 
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Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu MST4 DOUBLE PRECISION   dla badania 4 

Masa naczynka z gruntem mokrym MMT1 DOUBLE PRECISION   dla badania 1 

Masa naczynka z gruntem mokrym MMT2 DOUBLE PRECISION   dla badania 2 

Masa naczynka z gruntem mokrym MMT3 DOUBLE PRECISION   dla badania 3 

Masa naczynka z gruntem mokrym MMT4 DOUBLE PRECISION   dla badania 4 

Wilgotność naturalna  WLGNAT1 DOUBLE PRECISION   dla badania 1 

Wilgotność naturalna  WLGNAT2 DOUBLE PRECISION   dla badania 2 

Wilgotność naturalna  WLGNAT3 DOUBLE PRECISION   dla badania 3 

Wilgotność naturalna  WLGNAT4 DOUBLE PRECISION   dla badania 4 

Wilgotność naturalna średnia dla prób WLGNAT DOUBLE PRECISION       

Błąd oznaczenia wilgotności naturalnej BLAD_POM DOUBLE PRECISION       

Liczba pomiarów GRP_LPOM INTEGER       

Masa naczynka pustego GRP_MT1 DOUBLE PRECISION   dla badania 1 

O
zn

ac
ze

n
ie

 g
ra

n
ic

y 
p

la
st

yc
zn

o
śc

i 

Masa naczynka pustego GRP_MT2 DOUBLE PRECISION   dla badania 2 

Masa naczynka pustego GRP_MT3 DOUBLE PRECISION   dla badania 3 

Masa naczynka pustego GRP_MT4 DOUBLE PRECISION   dla badania 4 

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu GRP_MST1 DOUBLE PRECISION   dla badania 1 

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu GRP_MST2 DOUBLE PRECISION   dla badania 2 

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu GRP_MST3 DOUBLE PRECISION   dla badania 3 

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu GRP_MST4 DOUBLE PRECISION   dla badania 4 

Masa naczynka z gruntem mokrym GRP_MMT1 DOUBLE PRECISION   dla badania 1 

Masa naczynka z gruntem mokrym GRP_MMT2 DOUBLE PRECISION   dla badania 2 

Masa naczynka z gruntem mokrym GRP_MMT3 DOUBLE PRECISION   dla badania 3 

Masa naczynka z gruntem mokrym GRP_MMT4 DOUBLE PRECISION   dla badania 4 

Wilgotność GRP_WLGNAT1 DOUBLE PRECISION   dla badania 1 

Wilgotność GRP_WLGNAT2 DOUBLE PRECISION   dla badania 2 

Wilgotność GRP_WLGNAT3 DOUBLE PRECISION   dla badania 3 

Wilgotność GRP_WLGNAT4 DOUBLE PRECISION   dla badania 4 

Granica plastyczności GRP_WLG DOUBLE PRECISION       

Błąd oznaczenia granicy plastyczności GRP_BLAD_POM DOUBLE PRECISION       

Norma wg której wykonano badanie NORMA VARCHAR2 24     

Typ stożka TYPST VARCHAR2 15     

Numer/nazwa stożka KODST VARCHAR2 15     

Równanie regresji: wilgotność - głębokość 
zanurzenia stożka 

REGR_A DOUBLE PRECISION       

REGR_B DOUBLE PRECISION       

Miara dopasowania modelu REGR_R2 DOUBLE PRECISION       

Wilgotność odpowiadająca zanurzeniu stożka 
na 18 mm W18 DOUBLE PRECISION       

Wilgotność odpowiadająca zanurzeniu stożka 
na 10 mm W10 DOUBLE PRECISION       

Wilgotność odpowiadająca zanurzeniu stożka 
na 20 mm W20 DOUBLE PRECISION       

Granica płynności WL DOUBLE PRECISION       

Stopień plastyczności IL DOUBLE PRECISION       

Wskaźnik plastyczności Ip DOUBLE PRECISION       

Wskaźnik konsystencji Ic DOUBLE PRECISION       

Stan gruntu STAN_GR VARCHAR2 20     
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POLA STERUJĄCE NIEDOSTEPNE DLA 
UŻYTKOWNIKA           

  IDNAZW VARCHAR2 15 
Identyfikator 
otworu   

  TEMAT VARCHAR2 12 
identyfikator 
tematu   

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby   

 

4.12 Struktura tabeli GL_KONS_PENETR 

 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

Identyfikator badania IDBADANIA VARCHAR2 15   

Głębokość zanurzenia stożka H DOUBLE PRECISION     

Masa naczynka pustego MT DOUBLE PRECISION     

Masa naczynka z gruntem po wysuszeniu MST DOUBLE PRECISION     

Masa naczynka z gruntem mokrym MMT DOUBLE PRECISION     

Wilgotność W DOUBLE PRECISION     

          

          

          

POLA STERUJĄCE NIEDOSTEPNE DLA 
UŻYTKOWNIKA         

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby 

 

4.13 Struktura tabeli GL_WYKONAWCY 

 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

Autoryzował badanie AUTORYZOWAL VARCHAR2 32   

Identyfikator autoryzującego AUTORYZOWAL_ID INTEGER   Nie musi być 

Identyfikator badania IDBADANIA VARCHAR2 15 
Pole wiążące wykonawców z 
konkretnym badaniem  

Nadzór  NADZOR VARCHAR2 32   

Identyfikator nadzorującego NADZOR_ID INTEGER   Nie musi być 

Nazwa otworu NAZW VARCHAR2 24   

Odpowiedzialny za badanie ODPOWIEDZIALNY VARCHAR2 32   

Identyfikator odpowiedzialnego ODPOWIEDZIALNY_ID INTEGER   Nie musi być 

Kod rodzaju badania RBADANIA INTEGER   
  bad_WlgNat = 0; 
  bad_Areo = 1; 
  bad_Konsyst = 2; 
  bad_Sita = 3; 



INSTRUKCJA 
OBSLUG BAZY DANYCH GEOLAB   

– instrukcja dla osób wprowadzających wyniki badań 
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Sprawdził SPRAWDZIL VARCHAR2 32   

Identyfikator sprawdzającego SPRAWDZIL_ID INTEGER     

Wykonał WYKONAL VARCHAR2 32   

Identyfikator wykonawcy WYKONAL_ID INTEGER   Nie musi być 

          

          

          

POLA STERUJĄCE NIEDOSTEPNE 
DLA UŻYTKOWNIKA         

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

  IDPROBY VARCHAR2 15 Identyfikator próby 
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