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1.

Wstęp.
Niniejsza dokumentacja przedstawia wyniki badań geotechnicznych
gruntu wykonanych dla potrzeb projektowych rozbudowy Szkoły Podstawowej
im. J. Stępkowskiego w Tarczynie, działki nr ew. 237/1 i 173, ulica J.
Stępkowskiego 15, Tarczyn, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.
Położenie analizowanego terenu na tle mapy topograficznej przedstawia
załącznik nr 1.

Przedmiotową dokumentację opracowano na podstawie sześciu otworów
badawczych o głębokościach 6,0 m p.p.t., które zostały wykonane w celu
rozpoznania warunków gruntowo-wodnych występujących w podłożu.
Ilość, głębokości oraz lokalizacje wierceń zostały określone przez
Zleceniodawcę przestawionej dokumentacji.
Wykonane małośrednicowe odwierty i analizy makroskopowe przeprowadzone
podczas wierceń pozwoliły na rozpoznanie rodzajów zalegających gruntów oraz
określenie ich przybliżonych parametrów geotechnicznych.

2.

Projektowana inwestycja.
Na opiniowanym terenie planuje się rozbudowę istniejącej szkoły
podstawowej.
Załącznik nr 2 przedstawia mapę sytuacyjną analizowanego terenu z lokalizacją
otworów badawczych wykonanych w rejonach planowanej rozbudowy obiektu.

3.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Przed rozpoczęciem prac terenowych przeanalizowano budowę
geologiczną występującą na badanym obszarze na podstawie Szczegółowej
Mapy Geologicznej Polski, arkusz 596-Grójec w skali 1 : 50 000 – Wydawnictwa
Geologiczne, 1980. Analizując w/w mapę, stwierdzono, że na danym terenie w
warstwie powierzchniowej najprawdopodobniej zalegają gliny zwałowe
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wykształcone podczas stadiału mazowiecko-podlaskiego wchodzącego w skład
zlodowacenia środkowopolskiego.
Na badanym terenie przeprowadzono wiercenia do głębokości 6,0 m p.p.t.
Na podstawie oporu świdra, postępu wykonywanych wierceń oraz
makroskopowej analizy pobieranych próbek gruntowych, określono rodzaje i
przybliżone stany gruntów występujących w podłożu. Wykonano karty otworów
oraz przekroje geotechniczne (załączniki nr 3.1.-3.6. oraz 4.1.-4.4.).
Należy zaznaczyć, że rzędne terenu podane na kartach otworów oraz na
przekrojach geotechnicznych zostały oszacowane w dużym przybliżeniu, na
podstawie odczytu z mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500.
Wiercenia badawcze przeprowadzone w analizowanym podłożu
potwierdziły dominujące występowanie glin zwałowych wykształconych jako
gliny piaszczyste oraz jako piaski gliniaste, miejscami przewarstwione piaskami
drobnymi. Poza pakietami w/w utworów, stwierdzono także zaleganie warstw
piasków drobnych, miejscami z domieszkami piasków gliniastych lub
przewarstwionych piaskami gliniastymi, a lokalnie z domieszkami piasków
próchniczych, a także miejscowo występowanie warstwy pyłów piaszczystych.
Poza gruntami rodzimymi stwierdzono także zaleganie, bezpośrednio pod
powierzchnią terenu lub pod asfaltem i betonem, warstwy nasypu
niekontrolowanego do głębokości 0,60-1,20 m p.p.t. Skład nasypu podano na
kartach otworów geotechnicznych (załączniki nr 3.1.-3.6.). Grunty budujące
nasyp są w zróżnicowanych stanach oraz zawierają w swoim składzie nienośne
warstwy gleby i elementy antropogeniczne.
Występujące w analizowanym podłożu rodzime utwory spoiste (gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste, miejscami przewarstwione piaskami drobnymi,
oraz pyły piaszczyste) są w stanie twardoplastycznym lub plastycznym, a
rodzime utwory niespoiste (piaski drobne, miejscami z domieszkami piasków
gliniastych lub przewarstwione piaskami gliniastymi, a lokalnie z domieszkami
piasków próchniczych) w stanie średnio zagęszczonym.
W trzech z wykonanych otworów badawczych (otwory nr 1, 5, 6)
stwierdzono występowanie swobodnego lub napiętego zwierciadła wód
gruntowych na różnych głębokościach, tzn. od 2,50 m p.p.t. do 4,50 m p.p.t. –
po nawierceniu stabilizacja zwierciadła wód pochodzących z nawodnionych
warstw piaszczystych zalegających pod gruntami słabo przepuszczalnymi
wystąpiła w odwiertach na głębokości 2,50-2,80 m p.p.t. (15.07.2015r.).
Szacuje się, że sezonowe wahania położenia/stabilizacji zwierciadła wód
gruntowych mogą wynosić kilkadziesiąt centymetrów.
Poza występowaniem zwierciadła wód gruntowych, w kilku wykonanych
wierceniach (otwory nr 2, 3, 4 i 5), zaobserwowano także występowanie sączeń
wód gruntowych na różnych głębokościach, tzn. od 3,20 m p.p.t. do 4,00 m
p.p.t.
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Należy zaznaczyć, że ze względu na miejscami płytko zalegające utwory słabo
przepuszczalne lub półprzepuszczalne (piaski gliniaste lub gliny piaszczyste),
istnieje prawdopodobieństwo okresowego występowania wód pochodzących z
infiltracji wód opadowych lub roztopowych stagnujących na stropie tych
utworów.

4.

Cel badań.

Celem
badań
było
rozpoznanie
występujących w analizowanym podłożu.

warunków

geotechnicznych

Określono
przybliżone
wartości
charakterystyczne
geotechnicznych zalegających gruntów rodzimych, tj.:

parametrów

• stopień zagęszczenia ID(n) (dla gruntów niespoistych)
• stopień plastyczności IL(n) (dla gruntów spoistych)
• wilgotność naturalna wn(n)
• gęstość objętościowa ρ(n)
• spójność cu(n)
• kąt tarcia wewnętrznego Φu(n)
• edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0(n)
• moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E0(n)

5.

Opis przeprowadzonych prac terenowych.

Poniżej wymieniono prace terenowe, które zostały wykonane w ramach
przeprowadzonych badań geotechnicznych w podłożu działek nr ew. 237/1 i
173, ulica J. Stępkowskiego 15, Tarczyn.
Wykonano:
1)

sześć wierceń geotechnicznych do głębokości 6,0 m p.p.t.,

2)

analizy makroskopowe w trakcie wykonywanych wierceń geotechnicznych
(określenie rodzaju, barwy i wilgotności badanych gruntów oraz ich
przybliżonych stanów),

3)

pomiary położenia/stabilizacji zwierciadła wód gruntowych
obserwacje występowania sączeń wód w otworach wiertniczych.

oraz
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6.

Charakterystyka gruntów.

Grunty scharakteryzowano w oparciu o wyniki przeprowadzonych wierceń
geotechnicznych z wykorzystaniem normy: PN-81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Jako parametr wiodący dla występujących w podłożu rodzimych gruntów
niespoistych przyjęto stopień zagęszczenia ID, a dla rodzimych gruntów
spoistych - stopień plastyczności IL. Pozostałe parametry geotechniczne
wyznaczono z wykresów i tabel z normy PN-81/B-03020.
Wydzielono następujące warstwy geotechniczne występujące w badanym
podłożu:
Warstwa nr 0 – obejmuje nasyp niekontrolowany zbudowany z gleby
piaszczystej, piasków drobnych, piasków średnich, piasków gliniastych, kamieni
oraz kawałków gruzu. Ze względu na zróżnicowany skład i stan nasypu
niekontrolowanego, dla warstwy geotechnicznej nr 0 nie wyznaczano
parametrów geotechnicznych (w nasypie niekontrolowanym znajdują się także
nienośne warstwy gleby oraz elementy antropogeniczne).
Warstwa nr I – obejmuje rodzime utwory niespoiste - piaski drobne, miejscami
z domieszkami piasków gliniastych lub przewarstwione piaskami gliniastymi, a
lokalnie z domieszkami piasków próchniczych, brązowe i żółte, od suchych do
nawodnionych, znajdujące się w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym
stopniu zagęszczenia ID = 0,40.
Warstwa nr IIA – obejmuje rodzime utwory spoiste – gliny piaszczyste oraz
piaski gliniaste, miejscowo przewarstwione piaskami drobnymi, brązowe i
szaro-brązowe, wilgotne lub mało wilgotne, znajdujące się w stanie
twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,20.
Warstwa nr IIB – obejmuje rodzime utwory spoiste – gliny piaszczyste oraz
piaski gliniaste, miejscowo przewarstwione piaskami drobnymi, żółte, brązowe i
szaro-brązowe, wilgotne, znajdujące się w stanie plastycznym, o uogólnionym
stopniu plastyczności IL = 0,35.
Warstwa nr III – obejmuje rodzime utwory spoiste – pyły piaszczyste, żółte,
wilgotne, znajdujące się w stanie plastycznym, o uogólnionym stopniu
plastyczności IL = 0,30.
W poniższej tabeli nr 1 zestawiono przybliżone wartości charakterystyczne
parametrów geotechnicznych wyznaczone dla wydzielonych warstw.
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Tabela nr 1. Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw.
Nr warstwy
geotechnicznej

0
I

Nazwa
gruntu

nasyp
niekontrolo-wany

Wilgotność
naturalna

Gęstość
objętościowa

Spójność

Stopień
Stopień
plastyczno- zagęszcześci
nia
IL/n/
ID/n/

wn [%]

/n/

ρ/n/[t/m3]

Cu
[kPa]

φu/n/ [o]

/n/

Kąt tarcia
wewnętrznego

-

-

-

-

-

-

-

0,40

16,0

1,75

-

30,0

0,20

-

12,0

2,20

32,0

18,3

0,35

-

17,0

2,10

26,0

15,5

0,30

-

20,0

2,05

28,0

16,4

piaski drobne
miejscami z
domieszkami
piasków
gliniastych lub
przewarstwione
piaskami
gliniastymi, a
lokalnie z
domieszkami
piasków
próchniczych

IIA

Stan gruntu

gliny
piaszczyste,
piaski
gliniaste
miejscowo
przewarstwione
piaskami
drobnymi

IIB

gliny
piaszczyste,
piaski
gliniaste
miejscowo
przewarstwione
piaskami
drobnymi

III

pyły
piaszczyste

Nr warstwy
geotechnicznej

Nazwa
gruntu

0

nasyp
niekontrolo-wany
piaski drobne

I

miejscami z
domieszkami
piasków
gliniastych lub
przewarstwione
piaskami
gliniastymi, a
lokalnie z
domieszkami
piasków
próchniczych

IIA

gliny
piaszczyste,
piaski
gliniaste

Edometryczny moduł ściśliwości
pierwotnej
M0/n/ [kPa]

Moduł pierwotnego odkształcenia
gruntu
E0/n/ [kPa]

-

-

53 000

40 000

36 500

27 500

26 500

19 500

29 000

22 500

miejscowo
przewarstwione
piaskami
drobnymi

IIB

gliny
piaszczyste,
piaski
gliniaste
miejscowo
przewarstwione
piaskami
drobnymi

III

pyły
piaszczyste
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7.

Ocena warunków geotechnicznych.

Z przeprowadzonych prac terenowych wynika, że warunki gruntowe w
analizowanym podłożu są proste, ze względu na występowanie w planowanym
poziomie posadowienia dobudowy obiektu, i poniżej tego poziomu, rodzimych
gruntów nośnych (posadowienie dobudowy będzie wykonane poniżej warstwy
nasypu niekontrolowanego oznaczonej jako warstwa geotechniczna nr 0), a
także ze względu na położenie/stabilizację zwierciadła wód gruntowych poniżej
planowanego poziomu posadowienia.
W związku z powyższym, występujące warunki geotechniczne nie stwarzają
znacznych utrudnień związanych z projektem oraz wykonaniem rozbudowy
obiektu.
Po wykonaniu wierceń stwierdzono, że w badanym podłożu, do
rozpoznanej głębokości, zalegają: nasyp niekontrolowany do głębokości
0,60-1,20 m p.p.t. (grunty budujące nasyp są w zróżnicowanych stanach i
zawierają w swoim składzie nienośne warstwy gleby oraz elementy
antropogeniczne), a poniżej warstwy rodzimych utworów niespoistych w stanie
średnio zagęszczonym (piaski drobne, miejscami z domieszkami piasków
gliniastych lub przewarstwione piaskami gliniastymi, a lokalnie z domieszkami
piasków próchniczych), a także pakiety rodzimych utworów spoistych w stanie
twardoplastycznym lub plastycznym (gliny piaszczyste i piaski gliniaste,
miejscami przewarstwione piaskami drobnymi, oraz pyły piaszczyste).
Projektując rozbudowę obiektu należy brać pod uwagę odmienne wartości
parametrów geotechnicznych poszczególnych wydzielonych warstw, a także
występujące wody gruntowe, również w postaci sączeń, mogące powodować
uplastycznianie się zalegających gruntów spoistych i osłabianie ich parametrów
geotechnicznych.
Ze względu na prawdopodobieństwo okresowego występowania wód
pochodzących z infiltracji wód opadowych lub roztopowych stagnujących na
stropie miejscami płytko zalegających gruntów słabo przepuszczalnych lub
półprzepuszczalnych (piasków gliniastych lub glin piaszczystych), a także
prawdopodobieństwo występowania na różnych głębokościach wód gruntowych
w postaci sączeń, należy wykonać odpowiednią ochronę fundamentu obiektu
przed tymi wodami, a prace ziemno-fundamentowe zaleca się wykonywać w
okresie bezopadowym.
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8.

Podsumowanie i wnioski.

1) Wykonano rozpoznanie warunków geotechnicznych dla potrzeb projektowych
rozbudowy Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie, działki nr
ew. 237/1 i 173, ulica J. Stępkowskiego 15, Tarczyn, powiat piaseczyński, woj.
mazowieckie.
2) Wykonano sześć otworów rozpoznawczych do głębokości 6,0 m p.p.t.
3) Na podstawie analiz makroskopowych przeprowadzonych podczas
wykonywania wierceń stwierdzono, że w badanym podłożu do rozpoznanej
głębokości zalegają: nasyp niekontrolowany do głębokości 0,60-1,20 m p.p.t.
(grunty budujące nasyp są w zróżnicowanych stanach i zawierają w swoim
składzie nienośne warstwy gleby oraz elementy antropogeniczne), a poniżej
warstwy rodzimych utworów niespoistych w stanie średnio zagęszczonym
(piaski drobne, miejscami z domieszkami piasków gliniastych lub
przewarstwione piaskami gliniastymi, a lokalnie z domieszkami piasków
próchniczych), a także pakiety rodzimych utworów spoistych w stanie
twardoplastycznym lub plastycznym (gliny piaszczyste i piaski gliniaste,
miejscami przewarstwione piaskami drobnymi, oraz pyły piaszczyste).
4) W trzech z wykonanych otworów badawczych (otwory nr 1, 5, 6) stwierdzono
występowanie swobodnego lub napiętego zwierciadła wód gruntowych na
różnych głębokościach, tzn. od 2,50 m p.p.t. do 4,50 m p.p.t. – po nawierceniu
stabilizacja zwierciadła wód pochodzących z nawodnionych warstw
piaszczystych zalegających pod gruntami słabo przepuszczalnymi wystąpiła w
odwiertach na głębokości 2,50-2,80 m p.p.t. (15.07.2015r.).
5) Poza występowaniem zwierciadła wód gruntowych, w kilku wykonanych
wierceniach (otwory nr 2, 3, 4 i 5), zaobserwowano także występowanie
sączeń wód gruntowych na różnych głębokościach, tzn. od 3,20 m p.p.t. do
4,00 m p.p.t.
6) Ze względu na miejscami płytko zalegające utwory słabo przepuszczalne lub
półprzepuszczalne (piaski gliniaste lub gliny piaszczyste), istnieje
prawdopodobieństwo okresowego występowania wód pochodzących z
infiltracji wód opadowych lub roztopowych stagnujących na stropie tych
utworów.
7) W analizowanym podłożu wydzielono cztery warstwy geotechniczne (nie
licząc warstwy nasypu niekontrolowanego oznaczonego jako warstwa
geotechniczna nr 0), których przybliżone wartości charakterystyczne
parametrów geotechnicznych przedstawiono w tabeli nr 1.
8) W badanym podłożu nie stwierdzono występowania rodzimych gruntów
słabonośnych.
9) W podłożu analizowanego terenu występują proste warunki gruntowe.
10) Warunki geotechniczne występujące w badanym podłożu nie stwarzają
znacznych utrudnień związanych z projektem oraz wykonaniem rozbudowy

10
obiektu, ze względu na występowanie w planowanym poziomie posadowienia
dobudowy, i poniżej tego poziomu, rodzimych gruntów nośnych (posadowienie
dobudowy będzie wykonane poniżej warstwy nasypu niekontrolowanego
oznaczonej jako warstwa geotechniczna nr 0), a także ze względu na
położenie/stabilizację zwierciadła wód gruntowych poniżej planowanego
poziomu posadowienia.
11) Projektując i wykonując rozbudowę obiektu zaleca się:
•

uwzględnić odmienne wartości parametrów geotechnicznych poszczególnych
wydzielonych warstw, a także występujące wody gruntowe, również w postaci
sączeń, mogące powodować uplastycznianie się zalegających gruntów
spoistych i osłabianie ich parametrów geotechnicznych,

•

wykonać posadowienie dobudowy obiektu poniżej głębokości przemarzania
gruntu wynoszącej na analizowanym obszarze hz = 1,0 m (mając na uwadze
występowanie w podłożu również gruntów wysadzinowych), a także poniżej
warstwy nasypu niekontrolowanego, tzn. poniżej warstwy geotechnicznej nr 0,
na rodzimych gruntach nośnych,

•

ze względu na prawdopodobieństwo okresowego występowania wód
pochodzących z infiltracji wód opadowych lub roztopowych stagnujących na
stropie miejscami płytko zalegających gruntów słabo przepuszczalnych lub
półprzepuszczalnych (piasków gliniastych lub glin piaszczystych), a także
prawdopodobieństwo występowania na różnych głębokościach wód
gruntowych w postaci sączeń, wykonać odpowiednią ochronę fundamentu
obiektu przed tymi wodami, a prace ziemno-fundamentowe zaleca się
wykonywać w okresie bezopadowym,

•

w czasie prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych wykonać
odpowiednie zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się gruntu.

12) Z informacji uzyskanych od Zleceniodawcy przedstawionej dokumentacji
wynika, że przedmiotowy obiekt budowlany został zakwalifikowany do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Za³¹cznik nr 1

Po³o¿enie analizowanego terenu na tle mapy topograficznej
skala 1: 50 000

Analizowany teren - dzia³ki nr ew. 237/1 i 173, Tarczyn, ulica J. Stêpkowskiego 15.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

Za³¹cznik nr 3.1.

Miejsce wiercenia: Dzia³ki nr ew. 237/1 i 173, Tarczyn, ulica J. Stêpkowskiego 15.
Data wiercenia: 15.07.2015 r.
System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
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Rzêdne terenu podane na kartach otworów zosta³y
oszacowane w przybli¿eniu na podstawie odczytu
z mapy sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1 : 500.
Opracowa³: mgr in¿. Wojciech Katryñski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

Za³¹cznik nr 3.2.

Miejsce wiercenia: Dzia³ki nr ew. 237/1 i 173, Tarczyn, ulica J. Stêpkowskiego 15.
Data wiercenia: 15.07.2015 r.
System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
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Skala 1:50
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Uwaga
Rzêdne terenu podane na kartach otworów zosta³y
oszacowane w przybli¿eniu na podstawie odczytu
z mapy sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1 : 500.
Opracowa³: mgr in¿. Wojciech Katryñski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

Za³¹cznik nr 3.3.

Miejsce wiercenia: Dzia³ki nr ew. 237/1 i 173, Tarczyn, ulica J. Stêpkowskiego 15.
Data wiercenia: 15.07.2015 r.
System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
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Rzêdne terenu podane na kartach otworów zosta³y
oszacowane w przybli¿eniu na podstawie odczytu
z mapy sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1 : 500.
Opracowa³: mgr in¿. Wojciech Katryñski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

Za³¹cznik nr 3.4.

Miejsce wiercenia: Dzia³ki nr ew. 237/1 i 173, Tarczyn, ulica J. Stêpkowskiego 15.
Data wiercenia: 15.07.2015 r.
System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
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Rzêdne terenu podane na kartach otworów zosta³y
oszacowane w przybli¿eniu na podstawie odczytu
z mapy sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1 : 500.
Opracowa³: mgr in¿. Wojciech Katryñski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5

Za³¹cznik nr 3.5.

Miejsce wiercenia: Dzia³ki nr ew. 237/1 i 173, Tarczyn, ulica J. Stêpkowskiego 15.
Data wiercenia: 15.07.2015 r.
System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

0.0

OPIS LITOLOGICZNY

Stratygrafia

G³êbokoœæ
[m]

Profil
litologiczny

Wody gruntowe
[m ppt]

Skala 1:50

Rzêdna terenu: 149,2 m n.p.m.

STAN GRUNTU

0.0

0.5

1.0

nasyp niekontrolowany
(gleba piaszczysta, piasek drobny,
piasek gliniasty, kawa³ki gruzu)
br¹zowy
ma³o wilgotny

zró¿nicowany

Piasek drobny
¿ó³ty
ma³o wilgotny

œrednio zagêszczony

1.5

2.0
2.2
2.5
2.70

2.8

3.0

3.5

Piasek gliniasty
br¹zowy
wilgotny

3.50
3.80

3.8

4.0
4.2
4.5

4.5

5.0

5.5

6.0

Piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem drobnym
¿ó³ty, wilgotny

PLEJSTOCEN

1.2

plastyczny

plastyczny

Piasek drobny z domieszkami
piasku gliniastego, ¿ó³ty, nawodniony

œrednio zagêszczony

Piasek gliniasty, br¹zowy, wilgotny

plastyczny
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Rzêdne terenu podane na kartach otworów zosta³y
oszacowane w przybli¿eniu na podstawie odczytu
z mapy sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1 : 500.
Opracowa³: mgr in¿. Wojciech Katryñski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 6

Za³¹cznik nr 3.6.

Miejsce wiercenia: Dzia³ki nr ew. 237/1 i 173, Tarczyn, ulica J. Stêpkowskiego 15.
Data wiercenia: 15.07.2015 r.
System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
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Rzêdne terenu podane na kartach otworów zosta³y
oszacowane w przybli¿eniu na podstawie odczytu
z mapy sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1 : 500.
Opracowa³: mgr in¿. Wojciech Katryñski

Przekrój geotechniczny 1-2
(linia przekroju na za³¹czniku nr 2)
skala pionowa 1 : 100
skala pozioma 1 : 250
m n.p.m.

m n.p.m.

1

150,0

2

(149,3 m n.p.m.)

(149,2 m n.p.m.)

149,0

asf.,bet.,
nN

148,0

Pd

147,0
2.80
146,0

145,0
4.50
144,0

nN
Pd

0

I

ID = 0,40

148,0

147,0

IIA IL = 0,20

IIB IL = 0,35

3.20
3.60

Gp

146,0

145,0

Pg
Pd
Pd//Pg

149,0

Gp

IIA IL = 0,20

Pg//Pd
Pg
Gp

150,0

I

ID = 0,40

IIA IL = 0,20

Gp

143,0

144,0

143,0

Objaœnienia:
1, 2 - numery otworów badawczych

0, I, IIA, IIB - numery warstw geotechnicznych

asf. - asfalt
bet. - beton
nN - nasyp niekontrolowany

stan gruntu:
ID - stopieñ zagêszczenia
IL - stopieñ plastycznoœci

Pd - piasek drobny
Pg - piasek gliniasty
Gp - glina piaszczysta
// przewarstwienia

nawiercone zwierciad³o wód gruntowych

Uwaga
Rzêdne terenu podane na przekrojach geotechnicznych
zosta³y oszacowane w przybli¿eniu na podstawie odczytu
z mapy sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1 : 500.

ustabilizowane zwierciad³o wód gruntowych
s¹czenia wód gruntowych

Na przekrojach nie wrysowano zarysów fundamentów
istniej¹cych obiektów oraz elementów istniej¹cej
podziemnej infrastruktury.

Opracowa³: mgr in¿. Wojciech Katryñski

Za³¹cznik nr 4.1.

Przekrój geotechniczny 4-3-2
(linia przekroju na za³¹czniku nr 2)
skala pionowa 1 : 100
skala pozioma 1 : 250
m n.p.m.
150,0

m n.p.m.

4
(149,4 m n.p.m.)

bet.,
nN
Pg
Gp
Pd+Pg I
Pg
Gp

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

3

2

(149,2 m n.p.m.)

(149,2 m n.p.m.)

0

nN
I

ID = 0,40

Pd

ID = 0,40

IIA IL = 0,20

148,0

IIA IL = 0,20

Gp

IIB IL = 0,35

147,0

3.20
3.60

3.70

Gp

149,0

Gp

3.20
4.00

nN
Pd

0

150,0

Gp

Gp

IIB IL = 0,35

145,0

Gp

144,0

Gp

146,0

144,0

IIA IL = 0,20

143,0

143,0

Objaœnienia:
2, 3, 4 - numery otworów badawczych

0, I, IIA, IIB - numery warstw geotechnicznych

bet. - beton
nN - nasyp niekontrolowany

stan gruntu:
ID - stopieñ zagêszczenia
IL - stopieñ plastycznoœci
Uwaga
Rzêdne terenu podane na przekrojach geotechnicznych
zosta³y oszacowane w przybli¿eniu na podstawie odczytu
z mapy sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1 : 500.

Pd - piasek drobny
Pg - piasek gliniasty
Gp - glina piaszczysta
+ domieszki

s¹czenia wód gruntowych

Na przekrojach nie wrysowano zarysów fundamentów
istniej¹cych obiektów oraz elementów istniej¹cej
podziemnej infrastruktury.

Opracowa³: mgr in¿. Wojciech Katryñski

Za³¹cznik nr 4.2.

Przekrój geotechniczny 4-5-6
(linia przekroju na za³¹czniku nr 2)
skala pionowa 1 : 100
skala pozioma 1 : 250
m n.p.m.
150,0

m n.p.m.

4

5

(149,4 m n.p.m.)

bet.,
nN
Pg
IIA I = 0,20
Gp
Pd+Pg I
Pg
Gp

149,0

148,0

(149,2 m n.p.m.)

nN
I

ID = 0,40

ID = 0,40

146,0

145,0

(149,0 m n.p.m.)
149,0

0

0

nN

L

147,0

2.70

3.20
3.50
4.00

3.80

Gp

150,0

6

IIB IL = 0,35

144,0

IIA IL = 0,20

Pd

Pd
IIA IL = 0,20

Pg//Pd
Pg

2.50

IIB IL = 0,35

Pd+Pg
Pg

I

ID = 0,40
IIB IL = 0,35

4.30

Gp

Pg
Pd+Ph

148,0

147,0

146,0

Pd+Pg
Pg
Pd+Pg

145,0

144,0

III IL = 0,30

143,0

P
p
143,0

Objaœnienia:
4, 5, 6 - numery otworów badawczych

0, I, IIA, IIB, III - numery warstw geotechnicznych

bet. - beton
nN - nasyp niekontrolowany

stan gruntu:
ID - stopieñ zagêszczenia
IL - stopieñ plastycznoœci

Pd - piasek drobny
Ph - piasek próchniczy
Pg - piasek gliniasty
Gp - glina piaszczysta
P
p - py³ piaszczysty
+ domieszki
// przewarstwienia

nawiercone zwierciad³o wód gruntowych

Uwaga
Rzêdne terenu podane na przekrojach geotechnicznych
zosta³y oszacowane w przybli¿eniu na podstawie odczytu
z mapy sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1 : 500.

ustabilizowane zwierciad³o wód gruntowych
s¹czenia wód gruntowych

Na przekrojach nie wrysowano zarysów fundamentów
istniej¹cych obiektów oraz elementów istniej¹cej
podziemnej infrastruktury.

Opracowa³: mgr in¿. Wojciech Katryñski

Za³¹cznik nr 4.3.

Przekrój geotechniczny 5-3-1
(linia przekroju na za³¹czniku nr 2)
skala pionowa 1 : 100
skala pozioma 1 : 250
m n.p.m.

m n.p.m.

5

3

(149,2 m n.p.m.)

(149,2 m n.p.m.)

150,0

149,0

nN

2.70
146,0

3.50
3.80

145,0

144,0

IIA IL = 0,20

I

ID = 0,40

IIA IL = 0,20

Gp

2.80

IIB IL = 0,35

Pg
I

150,0

asf.,bet.,
nN

149,0

Pd

148,0

Pg//Pd
Pg

147,0

ID = 0,40

Pg//Pd

Pd+Pg
Pg

0

Pd

I

Pd
147,0

nN

0

148,0

1
(149,3 m n.p.m.)

ID = 0,40

3.70

Gp

IIB IL = 0,35

4.50

Gp
IIA IL = 0,20

IIA IL = 0,20

I

Gp

IIA IL = 0,20

143,0

ID = 0,40

Gp

146,0

Pg

145,0

Pd
Pd//Pg

144,0

143,0

Objaœnienia:
1, 3, 5 - numery otworów badawczych

0, I, IIA, IIB - numery warstw geotechnicznych

asf. - asfalt
bet. - beton
nN - nasyp niekontrolowany

stan gruntu:
ID - stopieñ zagêszczenia
IL - stopieñ plastycznoœci

Pd - piasek drobny
Pg - piasek gliniasty
Gp - glina piaszczysta

nawiercone zwierciad³o wód gruntowych

+ domieszki
// przewarstwienia

s¹czenia wód gruntowych

Uwaga
Rzêdne terenu podane na przekrojach geotechnicznych
zosta³y oszacowane w przybli¿eniu na podstawie odczytu
z mapy sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1 : 500.

ustabilizowane zwierciad³o wód gruntowych
Na przekrojach nie wrysowano zarysów fundamentów
istniej¹cych obiektów oraz elementów istniej¹cej
podziemnej infrastruktury.

Opracowa³: mgr in¿. Wojciech Katryñski

Za³¹cznik nr 4.4.
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Za³¹cznik nr 2

