PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Informacje podstawowe
1.1

Inwestor: Poczta Polska S.A. ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań

1.2

Przedsięwzięcie: Projekt remontu budynku UP Zbąszyń, rozbiórka wiaty.

1.3

Lokalizacja: ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń

1.4

Branża: Konstrukcja

1.5

Faza: Projekt budowlany

2. Założenia do projektu geotechnicznego
Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie niezbędnych informacji geotechnicznych do
poprawnego zaprojektowania wzmocnienia podłoża gruntowego/fundamentów obiektu budowlanego.
3. Dane do projektu geotechnicznego



PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.
Opnia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego z grudnia 2017r.
sporządzone przez Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka.

4. Opis działki i jej otoczenia
Działka nr 1094 o powierzchni 698 m2 zabudowana jest budynkiem głównym Poczty Polskiej
graniczącej od zachodu z budynkiem wielorodzinnym (kamienicą). Zlokalizowany jest u zbiegu ulic
Chłodnej (od wschodu) i Senatorskiej (od południa). Wejście główne do budynku znajduję się od
strony ul. Senatorskiej. Wzdłuż ulicy Chłodnej do budynku głównego dobudowana jest wiata, która w
części jest nieużytkowana, w części natomiast wykorzystywana jako miejsce postojowe dla rowerów.
Naprzeciwko wiaty po drugiej stronie podwórza do budynku głównego dobudowany jest jedno
kondygnacyjny budynek zajmowany przez Pocztę Polską. Najbardziej na północ wysuniętym
budynkiem jest budynek gospodarczy wykorzystywany obecnie jako garaż. Podwórze pełni funkcję
parkingu dla samochodów pracowników poczty, jak i dostawców. Brama wjazdowa na podwórze
znajduje się od ulicy Chłodnej.
Dojazd do działki jest zapewniony poprzez istniejący wjazd z z ulicy Chłodnej dz. nr .
Teren działki jest utwardzony nawierzchnią betonową.
Teren działki jest uzbrojony w:
 sieć wody pitnej,
 zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej,
 zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej,
 zewnętrzną telekomunikacyjną,
 zewnętrzną instalację elektroenergetyczną.
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5. Opis warunków podłoża
Na podstawie wykonanych badań dokonano oceny warunków gruntowych.
W podłożu gruntowym stwierdzono występowanie:


gruntów nasypowych - piasku próchniczego z piaskiem drobnym zaglinionym, oraz niewielką
ilością drobnego gruzu, nawiercone poniżej nawierzchni betonu i cegły do max. głębokości 1,2
m p.p.t.



gruntów organicznych - namułów i torfów, nawierconych w otw. nr 3 i 4 na głębokości od 0,3
do 1,4 m i na głębokości od 0,2 do 2,1 m p.p.t.



gruntów rodzimych mineralnych reprezentowanych przez piaski pylaste i piaski drobne, Pyły i
piaski gliniaste.

Budowę geologiczną ilustruje przekrój geotechniczny, na których wydzielono pod względem genezy i
parametrów geotechnicznych warstwy odpowiadające poszczególnym rodzajom osadów
przedstawiony w zał. 5.
W czasie prac badawczych prowadzono obserwacje występowania wody gruntowej.
W wierceniach badawczych wykonanych w grudniu 2017 roku pierwsza warstwa wodonośna
występowała na głębokości 0,7 - 0,92 m poniżej poziomu terenu.
Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach dokumentacyjnych otworów i przekrojach
geotechnicznym .
Na przekroju tym na podstawie genezy i rodzaju gruntów wydzielono pięć warstw geotechnicznych.
Wydzielenia warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 „Grunty budowlane.
Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
Warstwę I stanowi piasek drobny próchniczy nawiercony w otw. nr 3 na głębokości od 0,15 do 0. 3.m
p.p.t.
Warstwę II stanowią grunty organiczne namuły (podwarstwa IIA) nawiercone w otw. nr 3 na gł. od 0,3
do 1,4 m i w otw. nr 4 na gł. od 0,2 do 1,3 m p.p.t. oraz torfy (podwarstwa IIB) nawiercone w otw. nr 4
na głębokości od 1,3 do 2,1 m p.p.t.
Warstwę III stanowi nasyp niekontrolowany zbudowany z piasków głównie próchniczych oraz
zaglinionych wymieszanych z gruzem. Z uwagi na zalegający w podłożu gruz otwór nr 1 udało się
przewiercić do głębokości jedynie 1,2 m p.p.t. Nasyp niekontrolowany nawiercono w otw. nr 1 na gł. od
0,1 do 1,2 m p.p.t., w otw. nr 2 na gł. od 0,1 do 0,8 m p.p.t.
Warstwę IV stanowią grunty sypkie wykształcone jako piaski pylaste i piaski drobne, występujące w
stanie średnio zagęszczonym, o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,5.
Grunty te nawiercono w otw. nr 2 na gł.. od 0,8 do 2,0 m, w otw. nr 3 na gł. od 1,4 do 1,6 m i na gł. od
1,9 do 4,0 m.
Warstwę V stanowią grunty mało spoiste wykształcone jako pyły i piaski gliniaste, występujące w
stanie plastycznym/miękkoplastyczny, o średnim stopniu plastyczności IL= 0,5. Grunty te nawiercono
w otw. nr 2 na gł. od 2,0 do 3,5m, w otw. nr 3 na gł. od 1,6 do 1,9 m i w otw. nr 4 na gł. od 2,1 do 2,5
m. 2.3
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6. Opis planowanej inwestycji łącznie z oddziaływaniami
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku UP Zbąszyń.
Projektuje się przeprowadzenie następujących prac konstrukcyjnych mających na celu zabezpieczenie
przed dalszą degradacją obiektu:
 Prace pomiarowe.
 Prace mające na celu zabezpieczenie stateczności konstrukcji podczas robót.
 Montaż monitoringu rozwartości rys i przemieszczeń.
 Wzmocnienie fundamentów.
 Wzmocnienia ścian (montaż ściągów, wykonanie iniekcji i wypełnienie pęknięć, wzmocnienie
systemem HELIFIX, wymianę nadproży, wzmocnienie filarka, zamurowania przemurowania
itp. Montaż nadproży).
 Remont konstrukcji dachu bryły głównej (wymiana uszkodzonych elementów, odtworzenie
połączeń konstrukcji).
 Odciążenie, impregnacja, wzmocnienie stropu nad pierwszym piętrem,
 Odciążenie, impregnacja stropu nad parterem.
 Demontaż i wykonanie konstrukcji dachu nad przybudówką oraz garażem.
 Rozbiórka wiaty.
 Rozbiórka powierzchni utwardzonych.
A także innych prac:
 Prace wykończeniowe (demontaż i montaż opierzeń, rynien rur spustowych naprawy tynków
wewnętrznych i zewnętrznych, roboty malarskie, itp.).
 Prace odbiorowe.
7. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie
W związku z występowaniem słabonośnych gruntów, projektuje się wzmocnienie podłoża gruntowego
metodą iniekcji ciśnieniowej zaczynem cementowym.
Podczas robót ziemnych należy zachować naturalny poziom wód gruntowych na stałym poziomie.
W czasie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zmiany właściwości podłoża gruntowego.
Pewne zmiany właściwości podłoża gruntowego mogą wystąpić w następstwie zmiany poziomu
swobodnego zwierciadła wody gruntowej na skutek suszy lub długotrwałych opadów.
8. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych
Do wyznaczenia charakterystycznych parametrów geotechnicznych posłużono się wynikami badań
polowych jak i laboratoryjnych, wykonanych w ramach przygotowania Dokumentacji Geologicznej
Badań Podłoża.
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Parametry geotechniczne podłoża gruntowego/tworzywa gruntowo-cementowego powstałego w
trakcie wzmocnienia podłoża należy określić podczas pac geotechnicznych.
9. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do

obliczeń geotechnicznych

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:
 dla nośności pionowej m = 0,5
 dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,72
 dla stateczności na obrót m = 0,72
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50
Współczynniki redukcji spójności:
 przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50
 przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00
10. Określenie oddziaływań od gruntu
W przedmiotowej inwestycji występują oddziaływania gruntu w postaci parcia i odporu gruntu na
konstrukcje.
Do określenia oddziaływań należy użyć metod analitycznych, dotyczących obliczenia parcia i odporu
gruntu.
11. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego
W przypadku wykonywania wykopów w istniejącym podłożu lub konieczności zastosowania umocnień
ścian wykopu należy przyjąć istniejące modele które zostały zamieszczone poniżej i parametrów
gruntu według punktu 5 i 8.
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Po przeprowadzeniu podłoża gruntowego należy uwzględnić nowy układ warstw i zaistniałe
parametry geotechniczne podłoża.
12. Obliczenia nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności
Do obliczeń nośności i osiadań należy przyjąć dane przekazane przez projektanta obiektu.
Przekazywane wartości obciążeń powinny uwzględniać oddziaływania od:
 ciężaru własnego konstrukcji,
 obciążenia użytkowego,
 obciążenia wiatrem,
 obciążenia śniegiem,
 ewentualnie innych występujących obciążeń.
13. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów
Posadowienie obiektu należy przyjąć z zachowaniem warunku Dmin oraz warunków wynikających z
funkcji budynku (podpiwniczenia, lokalne zagłębienia technologiczne).
Parametry podłoża należy przyjąć zgodnie z punktem 8.
14. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i
specjalistycznych robót geotechnicznych.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych, w celu dokładnego określenia głębokości zalegania
gruntów nośnych na obszarze projektowanych obiektów wykonać uzupełniające badania
geotechniczne (sondowania, wiercenia, badania makroskopowe).
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Po przeprowadzeniu wzmocnienia podłoża wykonać badania sprawdzające nośność podłoża.
15. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych i innych czynników na obiekty
budowlane i sposób przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Podczas robót ziemnych nie należy sztucznie obniżać poziomu wody gruntowej, może to spowodować
znaczne osiadania obiektów sąsiednich.
Nie należy używać sprzętu ciężkiego w bezpośredniej bliskości istniejących obiektów, lub w taki
sposób, który wywołuje wyczuwalne drgania podłoża.
Metodę wykonywania, technologię, kolejność i intensywność iniekcji w trakcie robót polegających na
wzmocnieniu podłoża, a także inne prace ziemne zaplanować i wykonywać w taki sposób, aby nie
spowodować obniżenia nośności podłoża, wpływającego na stateczność obiektu lub obiektów
sąsiednich.
16. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń
mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
użytkowania obiektu budowlanego.
Przed rozpoczęciem prac związanych z wzmocnieniem podłoża wykonać montaż monitoringu
rozwartości rys i przemieszczeń budynku UP Zbąszyń, oraz przeprowadzić inwentaryzację uszkodzeń
budynku sąsiedniego.

Sporządził:
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