GEOMAG STUDIO Opinie i Dokumentacje Geologiczne Adrian Gańko
Ul. Leśna 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 730 149 671 lub 730 149 670 www.geomagstudio.pl
NIP: 822-215-37-31 REGON: 364765634

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ
określająca warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej przebudowy kładki dla pieszych
na rz. Rokitnica w miejscowości Pass, gm. Błonie
(dz. 31/49, 23, 20, 11)

Opracowanie:

mgr Adrian Gańko
Specjalista ds. hydrogeologii
i geologii inżynierskiej
upr. geol. V-1849, VII-1708, XI-048

Mińsk Mazowiecki, marzec 2017
GEOLOGIA

GEOTECHNIKA

HYDROGEOLOGIA

GEOFIZYKA

OCHRONA ŚRODOWISKA

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP .................................................................................................................3
2. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAŃ ....................3
3. RODZAJ I ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ...............................................3
4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODŁOŻA...............................................4
5. WARUNKI GEOTECHNICZNE ........................................................................5
6. WNIOSKI I ZALECENIA ...................................................................................6
7. WYKORZYSTANE MATERIAŁY ....................................................................7

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Zał. 1. Lokalizacja terenu badań, skala 1:10 000
Zał. 2. Wycinek Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, skala 1:50000
Zał. 3. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500
Zał. 4. Karty dokumentacyjne otworów badawczych
Zał. 5. Karty sondowań DPL
Zał. 6. Przekrój geotechniczny
Zał. 7. Objaśnienia symboli

1. Wstęp
Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Sebastiana Kozłowskiego (ul.
Strzegomska 7, 04-840 Warszawa) . Badania zostały wykonane na działkach o nr ew. 31/49,
23, 20, 11 położonych w miejscowości Pass. Celem przedmiotu opracowania jest określenie
przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa oraz wskazanie kategorii geotechnicznej na
potrzeby projektowanej inwestycji, polegającej na przebudowie kładki dla pieszych.
Opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463), stanowi dokumentację badań
podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną, określającą geotechniczne warunki
posadowienia projektowanej inwestycji.

Opracowanie przygotowano

na podstawie

wykonanych badań geotechnicznych. Prace terenowe wykonano 10 marca 2017r.
Na przedmiotowych działkach planuje się przebudowę kładki dla pieszych na rz.
Rokitnicy. Posadowienie projektowanej konstrukcji oparto na punktowo wwiercanych palach
żelbetowych. Ostatecznie poziom posadowienia fundamentów zostanie dostosowany do
rozpoznanych warunków gruntowo - wodnych podłoża.

2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badań
Administracyjnie analizowany teren położony jest na działkach o nr ewid. 31/49, 23, 20,
11, obręb 0025 Pass, gm. Błonie, pow. Warszawski zachodni.
Badania wykonano w sąsiedztwie istniejącego mostu na rz. Rokitnica w ciągu drogi
powiatowej. Badania wykonano na koronie nasypy drogowego. Rzędna powierzchni terenu
w miejscach wykonanych badań wynosi około 87.2 - 87.4 m n.p.m.
Lokalizację terenu badań przedstawiono na wycinku mapy topograficznej w skali
1:10000 (Zał.1) oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zał.3).

3. Rodzaj i zakres wykonanych badań
W ramach badań terenowych wykonano:
 2 wiercenia badawcze do głębokości 10 m, łącznie 20 mb wierceń,
 2 sondowania dynamiczne typu DPL do głębokości 7 i 8 m,
 pomiary położenia poziomu zwierciadła wody w otworach.
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Otwory badawcze wykonano systemem obrotowym, wiertnicą mechaniczną z
wykorzystaniem świdra ślimakowego. W trakcie wykonywania otworów badawczych
makroskopowo określano barwę, rodzaj i stan przewiercanych warstw gruntu według PN88/B-04481:2002 Grunty budowlane. Karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych
zamieszczono w Zał. 4. Prace geotechniczne wykonano pod stałym dozorem uprawnionego
geologa. Likwidację otworów wykonano przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, przy
zachowaniu kolejności przewiercanych warstw.
Sondowania

dynamiczne

DPL

wykonano

w

2

profilach badawczych.

Karty

dokumentacyjne wykonanych profili przedstawiono w Zał. 5. Sondowania wykonano przy
pomocy sondy dynamicznej SD-10. Na podstawie liczby uderzeń znormalizowanego młota na
każde 10 cm wpędu sondy określono stan gruntu (stopień zagęszczenia ID dla gruntów
niespoistych) w podłożu, w warunkach in situ. Wyniki sondowań zinterpretowano w
odniesieniu do wytycznych normy PN–B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
Lokalizację miejsc wykonanych punktów badawczych zamieszczono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zał. 3).

4. Warunki gruntowo-wodne podłoża
Od powierzchni badany teren pokryty jest warstwą nasypu budowlanego o miąższości 1.82.6m. Poniżej nawiercono namuły den dolinnych wykształconych w postaci namułów
gliniastych i piaszczystych o miąższości 0.3 – 0.6m. Głębiej zalega pakiet piasków i mułków
zastoiskowych, zbudowany w górnej partii z glin zwięzłych i glin piaszczystych, poniżej 3.4 4.0m p.p.t. z piasków drobnych i pylastych przewarstwionych pyłami. W otworze nr 1 na
głęb. 8.0 m p.p.t. nawiercono warstwę piasków fluwioglacjalnych reprezentowanych przez
piaski średnie. Warstwa ta nie została przewiercona do głębokości przeprowadzonego
rozpoznania tj. 10 m p.p.t.
W rejonie projektowanego obiektu wody gruntowe nawiercono na głębokości 2.5 – 2.7 m
p.p.t. tj. na rzędnej 84.7 m n.p.m. Głębokość ta odpowiada poziomowi stabilizacji zwierciadła
wody (pomiar w dn. 10.03.2017 r). Poziom położenia zwierciadła wody tej warstwy
charakteryzuje się zróżnicowaniem zależnym od pory roku i stanu wody w rzece. Z
przeprowadzonych badań wynika, że występuje więź hydrauliczna między wodami
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gruntowymi, a woda płynącą w korycie rzeki Rokitnicy. W dniu wykonania badań stan wody
w rzece był wysoki.
Budowę geologiczną podłoża pod projektowaną inwestycję pokazano na Wycinku
Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (zał. 2) oraz na przekroju geotechnicznym (Zał. 6).
Należy pamiętać, że przestrzeń pomiędzy punktami badawczymi przedstawiona na przekroju
geotechnicznym jest wynikiem interpretacji i może odbiegać od rzeczywistości.

5. Warunki geotechniczne
Na podstawie wykonanych badań terenowych w podłożu gruntowym badanego terenu
wyróżniono 4 zasadnicze warstwy geotechniczne I, II, III i IV. W warstwach I, II i III
wyróżniono dodatkowo podwarstwy, ze względu na stan i rodzaj gruntu. Wzajemny układ
wyodrębnionych warstw geotechnicznych w podłożu analizowanej inwestycji zilustrowano na
przekroju geotechnicznym (Zał. 6).
Warstwę I stanowią nasypy budowlane (warstwa Ia) w stanie luźnym i średnio
zagęszczonym oraz namuły (warstwa Ib). Warstwa niejednorodna przewidziana do usunięcia.
Warstwę II stanowią nieskonsolidowane grunty zastoiskowe wykształcone w postaci glin
zwięzłych, glin piaszczystych i pyłów. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy C wg PN81/B-03020. Ze względu na rodzaj i stan gruntu warstwę tę podzielono na 2 podwarstwy:
 warstwa IIa –gliny zwięzłe i piaszczyste w stanie plastycznym IL = 0.3,
 warstwa IIb –pyły w stanie twardoplastycznym IL = 0.1.
Warstwę III stanowią piaski zastoiskowe wykształcone w postaci piasków drobnych i
pylastych. Ze względu na stan gruntu warstwę tę podzielono na 2 podwarstwy:
 warstwa IIIa – piaski w stanie średnio-zagęszczonym, ID= 0.4–0.6 , parametry
fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla stanu ID= 0.5;
 warstwa IIIb – piaski w stanie zagęszczonym, ID ≥ 0.7, parametry fizycznomechaniczne wyznaczono dla stanu ID= 0.7;
Warstwę IV stanowią piaski wodnolodowcowe wykształcone w postaci piasków średnich
w stanie średnio zagęszczonym, ID= 0.4–0.6. Parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczono
dla stanu ID= 0.5.
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Pomierzone i wyprowadzone wartości parametrów geotechnicznych (w rozumieniu normy
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i
badanie podłoża gruntowego) wyznaczone z testów polowych i z zależności korelacyjnych na
podstawie cech wiodących gruntów (stopień zagęszczenia ID i stopień plastyczności IL wg normy
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli) zestawiono w Tab.1.

Edometryczny moduł
ściśliwości wtórnej
M(n) [MPa]

Symbol konsolidacji
gruntu

Edometryczny moduł
ściśliwości pierwotnej
M0(n) [MPa]

Rodzaj gruntu
(przewodni)

Ciężar objętościowy
gruntu
(n) [t/m3]
Kąt tarcia wewnętrznego
φu(n) []
Spójność
cu(n) [kPa]

Numer warstwy
geotechnicznej

Stopień zagęszczenia

Stopień plastyczności

Tab. 1 Zestawienie wartości cech fizyczno-mechanicznych gruntów dla wydzielonych warstw

Ia

nB

-

Warstwa niejednorodna

Ib

Nmg, Nmp

-

Warstwa niejednorodna - do usunięcia

IIa

Gz,Gp

C

-

0.3

21.0

13.2

13

24

39

IIb

Π

C

-

0.1

20.5

16.4

22

37

62

-

0.4-0.6

-

19.0

30.4

-

62

77

≥0.7

-

20.0

31.4

-

89

111

0.4-0.6

-

20.0

34.2

-

132

147

IIIa

Pd/Pπ

IIIb
IV

Ps

-

6. Wnioski i zalecenia
 Grunty budujące podłoże gruntowe na przedmiotowym terenie, mogą stanowić
podłoże dla obiektów budowlanych;
 W podłożu gruntowym poniżej warstwy nasypów i namułów dominują zastoiskowe
gliny zwięzłe i piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa IIa) i twardoplastycznym
(warstwa IIb) oraz piaski pylaste, w stanie średnio zagęszczonym (warstwa IIIa) oraz
zagęszczonym (warstwa IIIb). Głębiej występują piaski fluwioglacjalne średnie w stanie
średnio zagęszczonym (warstwa IV). W obrębie piasków na głębokości 3.4 i 4.0 m
p.p.t. nawiercono poziom wody gruntowej, którego zwierciadło ustabilizowało się na
głęb. 2.5-2.7 m p.p.t., tj. na rzędnej 84.7 (stan na marzec 2017 r.).
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 W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża, nie
stwierdzono istotnych przeciwskazań dla posadowienia obiektu budowlanego na
głębokości około 2.5 m p.p.t. na palach wierconych CFA.
 Dla

posadowienia projektowanej przebudowy należy przyjąć drugą kategorię

geotechniczną.
 Prace fundamentowe sugeruje się prowadzić w okresach suchych, ze względu na
ryzyko występowania podwyższonego stanu wód gruntowych w długich okresach
deszczowych i podczas gwałtownych roztopów.

7. Wykorzystane materiały
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:
- Mapa Topograficzna Polski w skali 1:10 000.
- Mapa Zasadnicza rejonu projektowanej inwestycji w skali 1:500 (dostarczona przez
Zleceniodawcę) (Zał.2).
- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
- PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady
ogólne.
- PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie
i badanie podłoża gruntowego.
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463).
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1. Wstęp
Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Sebastiana Kozłowskiego (ul.
Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa) . Badania zostały wykonane na działkach o nr ew.
31/49, 23, 20, 11 położonych w miejscowości Pass. Celem przedmiotu opracowania jest
określenie przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa oraz wskazanie kategorii
geotechnicznej na potrzeby projektowanej inwestycji, polegającej na przebudowie kładki dla
pieszych. Opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463), stanowi
dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną, określającą
geotechniczne warunki posadowienia projektowanej inwestycji. Opracowanie przygotowano
na podstawie wykonanych badań geotechnicznych. Prace terenowe wykonano 10 marca
2017r.
Na przedmiotowych działkach planuje się budowę kładki dla pieszych na rz.
Rokitnicy. Posadowienie projektowanej konstrukcji oparto na mikropalach. Ostatecznie
poziom posadowienia fundamentów zostanie dostosowany do rozpoznanych warunków
gruntowo - wodnych podłoża.

2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badań
Administracyjnie analizowany teren położony jest na działkach o nr ewid. 31/49, 23, 20,
11, obręb 0025 Pass, gm. Błonie, pow. Warszawski zachodni.
Badania wykonano w sąsiedztwie istniejącego mostu na rz. Rokitnica w ciągu drogi
gminnej nr 410107W. Badania wykonano na koronie nasypy drogowego. Rzędna
powierzchni terenu w miejscach wykonanych badań wynosi około 87.2 - 87.4 m n.p.m.
Lokalizację terenu badań przedstawiono na wycinku mapy topograficznej w skali
1:10000 (Zał.1) oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zał.3).

3. Rodzaj i zakres wykonanych badań
W ramach badań terenowych wykonano:
 2 wiercenia badawcze do głębokości 10 m, łącznie 20 mb wierceń,
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 2 sondowania dynamiczne typu DPL do głębokości 7 i 8 m,
 pomiary położenia poziomu zwierciadła wody w otworach.
Otwory badawcze wykonano systemem obrotowym, wiertnicą mechaniczną z
wykorzystaniem świdra ślimakowego. W trakcie wykonywania otworów badawczych
makroskopowo określano barwę, rodzaj i stan przewiercanych warstw gruntu według PN88/B-04481:2002 Grunty budowlane. Karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych
zamieszczono w Zał. 4. Prace geotechniczne wykonano pod stałym dozorem uprawnionego
geologa. Likwidację otworów wykonano przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, przy
zachowaniu kolejności przewiercanych warstw.
Sondowania

dynamiczne

DPL

wykonano

w

2

profilach badawczych.

Karty

dokumentacyjne wykonanych profili przedstawiono w Zał. 5. Sondowania wykonano przy
pomocy sondy dynamicznej SD-10. Na podstawie liczby uderzeń znormalizowanego młota na
każde 10 cm wpędu sondy określono stan gruntu (stopień zagęszczenia ID dla gruntów
niespoistych) w podłożu, w warunkach in situ. Wyniki sondowań zinterpretowano w
odniesieniu do wytycznych normy PN–B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
Lokalizację miejsc wykonanych punktów badawczych zamieszczono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zał. 3).

4. Warunki gruntowo-wodne podłoża
Od powierzchni badany teren pokryty jest warstwą nasypu budowlanego o miąższości 1.82.6m. Poniżej nawiercono namuły den dolinnych wykształconych w postaci namułów
gliniastych i piaszczystych o miąższości 0.3 – 0.6m. Głębiej zalega pakiet piasków i mułków
zastoiskowych, zbudowany w górnej partii z glin zwięzłych i glin piaszczystych, poniżej 3.4 4.0m p.p.t. z piasków drobnych i pylastych przewarstwionych pyłami. W otworze nr 1 na
głęb. 8.0 m p.p.t. nawiercono warstwę piasków fluwioglacjalnych reprezentowanych przez
piaski średnie. Warstwa ta nie została przewiercona do głębokości przeprowadzonego
rozpoznania tj. 10 m p.p.t.
W rejonie projektowanego obiektu wody gruntowe nawiercono na głębokości 2.5 – 2.7 m
p.p.t. tj. na rzędnej 84.7 m n.p.m. Głębokość ta odpowiada poziomowi stabilizacji zwierciadła
wody (pomiar w dn. 10.03.2017 r). Poziom położenia zwierciadła wody tej warstwy
charakteryzuje się zróżnicowaniem zależnym od pory roku i stanu wody w rzece. Z
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przeprowadzonych badań wynika, że występuje więź hydrauliczna między wodami
gruntowymi, a woda płynącą w korycie rzeki Rokitnicy. W dniu wykonania badań stan wody
w rzece był wysoki.
Budowę geologiczną podłoża pod projektowaną inwestycję pokazano na Wycinku
Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (zał. 2) oraz na przekroju geotechnicznym (Zał. 6).
Należy pamiętać, że przestrzeń pomiędzy punktami badawczymi przedstawiona na przekroju
geotechnicznym jest wynikiem interpretacji i może odbiegać od rzeczywistości.

5. Warunki geotechniczne
Na podstawie wykonanych badań terenowych w podłożu gruntowym badanego terenu
wyróżniono 4 zasadnicze warstwy geotechniczne I, II, III i IV. W warstwach I, II i III
wyróżniono dodatkowo podwarstwy, ze względu na stan i rodzaj gruntu. Wzajemny układ
wyodrębnionych warstw geotechnicznych w podłożu analizowanej inwestycji zilustrowano na
przekroju geotechnicznym (Zał. 6).
Warstwę I stanowią nasypy budowlane (warstwa Ia) w stanie luźnym i średnio
zagęszczonym oraz namuły (warstwa Ib). Warstwa niejednorodna przewidziana do usunięcia.
Warstwę II stanowią nieskonsolidowane grunty zastoiskowe wykształcone w postaci glin
zwięzłych, glin piaszczystych i pyłów. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy C wg PN81/B-03020. Ze względu na rodzaj i stan gruntu warstwę tę podzielono na 2 podwarstwy:
 warstwa IIa –gliny zwięzłe i piaszczyste w stanie plastycznym IL = 0.3,
 warstwa IIb –pyły w stanie twardoplastycznym IL = 0.1.
Warstwę III stanowią piaski zastoiskowe wykształcone w postaci piasków drobnych i
pylastych. Ze względu na stan gruntu warstwę tę podzielono na 2 podwarstwy:
 warstwa IIIa – piaski w stanie średnio-zagęszczonym, ID= 0.4–0.6 , parametry
fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla stanu ID= 0.5;
 warstwa IIIb – piaski w stanie zagęszczonym, ID ≥ 0.7, parametry fizycznomechaniczne wyznaczono dla stanu ID= 0.7;
Warstwę IV stanowią piaski wodnolodowcowe wykształcone w postaci piasków średnich
w stanie średnio zagęszczonym, ID= 0.4–0.6. Parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczono
dla stanu ID= 0.5.

Temat:

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną

Kładka dla pieszych, Pass, gm. Błonie
Wykonawca: GEOMAG STUDIO Tel. 730 149 671

Strona

5

Pomierzone i wyprowadzone wartości parametrów geotechnicznych (w rozumieniu normy
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i
badanie podłoża gruntowego) wyznaczone z testów polowych i z zależności korelacyjnych na
podstawie cech wiodących gruntów (stopień zagęszczenia ID i stopień plastyczności IL wg normy
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli) zestawiono w Tab.1.

Edometryczny moduł
ściśliwości wtórnej
M(n) [MPa]

Symbol konsolidacji
gruntu

Edometryczny moduł
ściśliwości pierwotnej
M0(n) [MPa]

Rodzaj gruntu
(przewodni)

Ciężar objętościowy
gruntu
(n) [t/m3]
Kąt tarcia wewnętrznego
φu(n) []
Spójność
cu(n) [kPa]

Numer warstwy
geotechnicznej

Stopień zagęszczenia

Stopień plastyczności

Tab. 1 Zestawienie wartości cech fizyczno-mechanicznych gruntów dla wydzielonych warstw

Ia

nB

-

Warstwa niejednorodna

Ib

Nmg, Nmp

-

Warstwa niejednorodna - do usunięcia

IIa

Gz,Gp

C

-

0.3

21.0

13.2

13

24

39

IIb

Π

C

-

0.1

20.5

16.4

22

37

62

-

0.4-0.6

-

19.0

30.4

-

62

77

≥0.7

-

20.0

31.4

-

89

111

0.4-0.6

-

20.0

34.2

-

132

147

IIIa

Pd/Pπ

IIIb
IV

Ps

-

6. Wnioski i zalecenia
 Grunty budujące podłoże gruntowe na przedmiotowym terenie, mogą stanowić
podłoże dla obiektów budowlanych;
 W podłożu gruntowym poniżej warstwy nasypów i namułów dominują zastoiskowe
gliny zwięzłe i piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa IIa) i twardoplastycznym
(warstwa IIb) oraz piaski pylaste, w stanie średnio zagęszczonym (warstwa IIIa) oraz
zagęszczonym (warstwa IIIb). Głębiej występują piaski fluwioglacjalne średnie w stanie
średnio zagęszczonym (warstwa IV). W obrębie piasków na głębokości 3.4 i 4.0 m
p.p.t. nawiercono poziom wody gruntowej, którego zwierciadło ustabilizowało się na
głęb. 2.5-2.7 m p.p.t., tj. na rzędnej 84.7 (stan na marzec 2017 r.).
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 W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża, nie
stwierdzono istotnych przeciwskazań dla posadowienia obiektu budowlanego na
głębokości około 2.5 m p.p.t. na mikropalach.
 Dla

posadowienia projektowanej przebudowy należy przyjąć drugą kategorię

geotechniczną.
 Prace fundamentowe sugeruje się prowadzić w okresach suchych, ze względu na
ryzyko występowania podwyższonego stanu wód gruntowych w długich okresach
deszczowych i podczas gwałtownych roztopów.

7. Wykorzystane materiały
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:
- Mapa Topograficzna Polski w skali 1:10 000.
- Mapa Zasadnicza rejonu projektowanej inwestycji w skali 1:500 (dostarczona przez
Zleceniodawcę) (Zał.2).
- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
- PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady
ogólne.
- PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie
i badanie podłoża gruntowego.
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463).
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Dynamiczna sonda lekka DPL
Temat: Badania geotechniczne, Pass, kładka na rz. Rokitnica

Data: 10.03.2017
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Temat: Badania geotechniczne, Pass, kładka na rz. Rokitnica
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