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WSTĘP 

Niniejszą dokumentację opracowano na zlecenie:  

  DFF PROJEKT - Jacek Fiuk 

  ul. Młynarska 48   

  01-171 Warszawa 

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie grubości, rodzaju 

istniejących warstw konstrukcji nawierzchni oraz warunków gruntowo – wodnych dla 

projektowanego boiska na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. 

Ogrodowej w Warszawie. 

Dokumentację wykonano na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) 

 

1. ZAKRES PRAC 

W dniu 30.01.2019 w ramach prac polowych wykonano:  

 Cztery otwory geotechniczne, w celu sprawdzenia warunków gruntowo 

wodnych podłoża do 3,0 m p.p.t, za pomocą mechanicznego zestawu 

wiertniczego.  

 Jeden otwór badawczy przez nawierzchnię boiska, w celu określenia rodzaju i 

grubości istniejących warstw konstrukcyjnych za pomocą wiertnicy otworowej 

z koroną diamentową. 

Zakres i lokalizację prac ustalił zleceniodawca. 
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Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno- 

wysokościowej w skali 1:1000, metodą domiarów prostokątnych, dowiązanych do 

punktów stałych w terenie. 

W trakcie badań prowadzono bieżące badania makroskopowe gruntów pobieranych 

z każdego marszu świdra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowej. 

W ramach prac kameralnych wykonano: 

- karty otworów z opisanymi parametrami poszczególnych warstw (zał. 1) 

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 2) 

- mapę dokumentacyjną na której zaznaczono miejsca wykonywanych otworów 

badawczych (zał. 3) 

 

2. UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 

W okolicy otworu trzeciego znajduje się parking, którego nawierzchnię tworzy 

warstwa betonu asfaltowego o grubości 4cm. Pod warstwą nawierzchni odnotowano 

występowanie nasypu niekontrolowanego utworzonego głównie z gruzu ceglanego.  

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

W podłożu w obszarze nieutwardzonym występuje głównie w wierzchniej warstwie  

gleba, a następnie nasyp niekontrolowany o zmiennej miąższości 1,3 – 2,5m,  w którego 

skład wchodzi (humus, gruz betonowy, gruz ceglany, piasek pylasty).  Poniżej nawiercono 

rodzime grunty piaszczyste (piaski pylaste) oraz małospoiste pyły (w okolicy punktów 2  

i 3). Stopień zagęszczenia gruntów piaszczystych opisano na (IDśr=0,65), natomiast stopień 

plastyczności pyłów na (ILśr=0,10).  

W otworze nr 3 na głębokości 1,8m p.p.t. stwierdzono sączenie z warstwy piasków 

pylastych. W pozostałych otworach nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  

Szczegółowe rzędne oraz miąższości występowania poszczególnych warstw podano 

na kartach otworów.  
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

4.1. OPIS OGÓLNY 

Uogólnione wartości cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw 

określono metodą „B” polegającą na oznaczaniu wartości z zależności korelacyjnych na 

podstawie parametrów wiodących stopnia: zagęszczenia- „ID” oraz stopnia plastyczności- 

„IL”, wyznaczonych metodą A. 

Wartości liczbowe cech wiodących określono w następujący sposób: 

- stopień zagęszczenia- „ID”- na podstawiewskazań oporu świdra stawianego przez 

grunt podczas wykonywania wierceń. 

- stopień plastyczności- „IL”- na podstawie badań makroskopowych 

(wałeczkowań) oraz badań laboratoryjnych 

4.2. TABELA GRUP NOŚNOŚCI PODŁOŻA I WARUNKÓW 
WODNYCH 

 

Tabela 5. Grupy nośności podłoża Gi w zależności od warunków wodnych 
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5. WNIOSKI  I ZALECENIA 

5.1. GRUPY NOŚNOŚCI PODŁOŻA 

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia     

2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) na omawianym terenie dokonano 

następującej klasyfikacji podłoża pod nawierzchnie drogowe:  

5.1.1.  Klasyfikacja według wysadzinowości i warunków 
wodnych 

Ze względu na rodzaj i właściwości gruntu zalegającego do głębokości 1 m od 

zakładanego spodu konstrukcji nawierzchni oraz warunki wodne, wydzielono grupy 

nośności podłoża: 

- grupa nośności G4 – nasypy niekontrolowane utworzone w większości z 

mieszanki humusu, gruzu ceglanego, gruzu betonowego, piasków drobnych przy dobrych 

warunkach wodnych (poziom zwierciadła wody gruntowej występuje poniżej 2,0 metra od 

zakładanego spodu konstrukcji nawierzchni) 

5.1.2. Klasyfikacja według wskaźnika nośności 

- grupa nośności G3 – nasypy niekontrolowane w stanie średniozagęszczonym 

(IDśr=0,55), moduł odkształcenia podłoża zawiera się w przedziale 35MPa ≤ Ev2 ≤ 50MPa. 

Do projektowania należy przyjąć warunki gruntowe podłoża wynikające z 

rodzaju i cech gorszego gruntu. 

5.1. WNIOSKI OGÓLNE 

- Prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury 

gruntów, co obniżyłoby ich nośność. 

- Ostateczną decyzję co do nośności gruntów na poszczególnych obszarach, ich 

przydatności do posadowienia oraz sposobie posadowienia podejmuje projektant. 


