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1・Wstep・

Celem nlnlqSZegO OpraCOWanlaJeSt rOZPOZnanle Warunkdw geotechnlCZnyCh do prQJektu

budynkumagazynowegonazuZytysprzetelektlyCZny，elektroniczny，baterieiakumulatorynaterenle

PrzedsiebiorstwaGospodarklKomunalneJprZyullCyCzystq5wZyrardowie．

Dla potrzeb opracowanla Wykorzystano archlWalne wlerCenla Wykonane w ramach

，，DokumentacJlgeOteChnlCZn句doprqJektuwlatyStalowgtzw．stanowISkodomyclaSamOChod6wna

tereniePrzedsiQbiorstwaGospodarkiKomunalng przyuIicyCzystd5wZyrardowieopracowanq

przezDAGEOw2010r’’．

Przy opracowywaniu dokumentaql Wykorzystano takze SzczegdtowaMape GeologlCZna

PoIskiark．Zyrarddw（557）opracowanaprzezPahstwowyInstytutGeoiogicznyw1993（aut．Halina

SzalewICZ）OrazarchiwalnedokumentaqiegeotechnicznebedacewposiadaniuDAGEO．

Opracowanie wykonanozgodniezRozporzadzenlemMinlStra Transpo血，BudownlCtWal

GospodarklMorsklq Z dnla27kwletma2012r w sprawle uStalanla geOteChnlC2myCh warunkdw

POSadawlanlaOblektdwbudowlanych／Dz．U．2012poz．463／lnOmaml：

PN－B－079GeotechnikaDokumentowanlegeOteChnlcZne，

PN－B－04452GeotechmkaBadanlapOlowe，

PN－B－03020GruntybudowlanePosadowleniebezpoSrednie．

PrqiektowanybudyneknatezydoplerWSZejkategorllgeOteChnicznqi．

2・Charakterystykaprojektowanejinwestycji．

Prqjektowanainwestyqie stanowibudynek magazynowy na zuzyty sprzet elektryczny，

elektroniczny・baterlelakumulatorynaterenlePrzedsiebiorstwaGospodarklKomunalneJprZyullCy

Czystq5wZyrardowie．

Obiektten bedziemieC17・5metrad山goSciiod9do17，5metTaSZerOkoSci・GlebokoSC

posadowienlaWyPadnlel・1metraponiZqpowierzchniterenu・PosadowlenleZrealizowanebedzlena

StOpaCh．

PrqJektowanyoblektnalezydoplerWSZqkategomgeOteChnlCmg

3・ZakreswykonanycIlPraC・

W2010rokuwlokalizaqlPrqIektowanegooblektuwykonanolotwdrbadawczy（nr4）

Ponadtowykorzystanowynikiwjercehotwordw30tWOrdwbadawczych（nr1－3）wykonanychw

ramach badah podlozagaraれOtworywykonanodo如bokoSci4metrdwponizg powierzci…

3



畠費㊤掘年の軍師脚⑭鴫
VJI留守十一虹言、出

陣こ斑惹轟両eL朝雨噂
主義宣瓢紀綱鵬勝一網

t．．enu．WierceniawykonanosystememokretnymsprzetemtypuBorro．SrednicawlerCehbadawczych

wynlOSla60－80mm Otwory zllkwidowano przez zasypanie urobkiem・Rzedne wysokoSciowe

otwordw zostaly okreSlone na podstawle nlWelaqlteChnlCmq W OParCiu o rzedne studzienkl

kanallZaCyjneJOplSanqnamapletOPOgranCZneJ（112，18Impm）・

WceluokreSleniastopnlaZagQSZCZeniagruntdwsypkichwbezpoSrednimsasiedztwieotworu

nr wykonanosondowanleSOndaIekkadoglebokoSc14，0metraponi狗POWlerZChniterenu

Lokalizaqe wykonanych otwordw badawczych przedstawiono na za梗zniku L Prome

otwordwzawierazalacznik2zaSsondowaniazalaczniknr3・

4．Charakterystykaterenubadah．

Teren badah polozonyJeSt W POludniowq czesci obszaru z御mOWanegO PrZeZ

PrzedsiebiorstwoGospodarklKomunalngprzyullCyCzysteJ5wZyrardowie

RzednewysokoScioweterenuwynoszaokolol12，4metrapowyZqpoziomumorza

PodwzgiedemgeomorfologlCZnymterenbadah stanowiczescrozieglegoobszarustoZkdw

naplywowychzwiazanychzokresemzlodowaceniapdhocnopoIskiego・ObecnapowlerZChnlaterenu

lokalniezostalapodnleSlOnanaSyPaml・

WlokallZaqiprqIektowanego oblektu przebiega kllkalnStalaqlpOdzlemnyCh（kolektory，

kable）．

5．Charakterystykawarunk6wgeotechnicznych．

W podlo九　gruntowym prqektowanego oblektu stwierdzono wystepowanie gruntdw

antropogenlCZmyCh，OSaddw stozkbw naplywowychllodowcowych．Geneza gruntdw stanowila

krytenumwydzlelenlatrZeChwarstwgeotechmcznychnaprzekr（おugeOteChnlCZnym／zal．4／．

WarstweIstanowiagruntyantropogeniczne．Gruntytewystepujaodpowierzchniterenu／zaL4／．Sato

CiemnoszaremleSZanmyPlaSkbw，zWirdw，humusu，gmZuigmiecl．IchmiazszoSCdochodzldol，5

metra．Grunty te stanowia zasypke wykopdw kanalizacyJnyCh oraz posluzyly do wyrdwnania

POWierzchniterenuwczasiebudowyoczyszczalniSciekdw．WprzypadkustwlerdzenlatyChgruntdw

WPOZiomlePOSadowienianalezyJeWymienienazageszczonapospdtke，PlaSeklubchudybeton．

WarstwaIIto runty wodnolodowcowe sypkle StOZkdw naplywowych．Satojasno szare plaSkl

drobne，piaskl Srednie oraz pospdlki．W warstwleIIwdzlelono dwle POdwarstwy stosLLiac za

kryterlumWydzlelenlarOdzaJgruntdwistopiehzagQSZCZenia．

PodT胸rSLwellastanowiapiaskidrobnelpiaskiSredniewstanieSredniozageszczonym Parametry

normowetychgruntdwsanastepttjace；
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用言丁目i L

StOPlehzageszczenia ID＝0・55　　　　　　　章雄

cleZarObjetoSc10Wy l＝1，65t／m3dlagruntdwmalowligotnych

kattarciawewnetrznego　　　¢＝30，50

modutSci銅woSci Mo＝70MPa

l量りiL

●

Podwarstwa〃bto pospdlkiwstanle Sredniozageszczonym Parametrynomowetych gruntdwsa

nastepLUaCe；

StOplehzageszczenia ID＝0・5

cleZarobjetoSciowy　　　†＝1，75t／m3　runtyma70Wiigotne

cleZarOtljetoSciowy　　　†＝2，05t／m3dlagmntdwmokrych

kattarciawewnetrznego　　　¢＝38，50

modulScigtiwoScI Mo＝155MPa

WarstwaIIItogruntypochodzenialodowcowego．Satoglinyzwak）WeWyksztatconejakoclemnO

SZare gllny PlaSZCZySte．Zalegala pOniZq gmntdw warstwyII／zaL4／．Grunty te wysteptJa na

pograniczustandwplastycznegoitWardoplastycznego・Parametrytychgruntdwsanastep函ce（typB

WgPN81信一03020）

StOplehptastycznoSci IL＝0・25

cieZarObjetoSclOWy l＝2，15t／m3

k神tarciawewnetrznego　　　¢＝17，50

SP（UnOSd c＝15kPa

modulScigliwoScI M〇二34MPa．

W trakcie wiercefl StWierdzono wyStePOWanie wody gruntowq w otworze nr　3　w

plaSZCZyStyCh osadach stoZkdw naplywowych（warstwaII）・ZwlerCiad70　WOdy wystaplね　na

glebokoSci3，95mpptcoodpowiadarzQdnqlO8，5mnpmMaonocharakterswobodny．Stwlerdzony

Stanw6dgruntowychnaIeZydostan6wwysoklCh．

6．Geotechnicznewarunkiposadowienia．

Warunki geotechniczne wystepuace w podloZu gruntowym prqIektowanego obiektu sa

zれzone．

WpozlOmieposadowlenlaOblektu（stre魚1，1mppt）wystapianaSypynlebudowlane（warstwa

I）Oraz Srednio zageszczonepiaskistozk6wnapb，WOWyCh（podwarstwaIIa）．Pr（埠ktowanyoblekt

moZebyCposadowionybezpoSrednionapiaskachwarstwyILWprzypadkustwierdzenlaWpOzlOmle

posadowlenla naSyP6W（warstwaI）zaleca sieich wymianeizastapienie zageszczonapospdlka，

Piaskiemlubchudymbetoncm

j



WodagruntowaniewystaplWPOZlOmieposadowlenla・

，航姐萌帥消専胴偶榔

し，調0師範臨I．旧＿剛一読繭

白魚「瀧翻個7言撫4梱賂甜

7．PodSumOWanie

l．W podlozu gruntowym prqlektowanego oblektu stwierdzono wystepowanle gruntdw

antropogenlCZnyCh（warstwaI），piask6wstoZkdwnaplywovvch（warstwaII）1gllnlodowcowych

（warstwaIII）．

2．Zwierciadlo wody stwlerdzono naglebokoSci395mpptco odpowiadarzednejlO8，5mnpm．

StwlerdzonystanwddgruntowychnaleZydostandwwysoklCh・

3．WarunklgeOteChnicznewystepLUaCeWpOdlozugruntowymprqektowanegoobiektusazlozone．

4．WpozlOmieposadowlenlaprqIektowanegobudynkumagazynowego（stre魚1，lmppt）WγStaPia

nasypy niebudowlane（WarStWaI）oraz Srednio zageszczone piaski stozk6w naplywowych

（podwarstwaIIa）．Pr（yektowanyobiektmoZebyeposadowionybezpoSrednionapiaskachwarstwy

IL W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia nasyp6W（warstwaI）zaleca slelCh

WymianelZaStaPleniezageszczonapospdtka，piaskiemlubciludymbetoneIn・

5．WodagruntowaniewystapIWPOZlOmlepOSadowlenla・
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