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I. Charakterystyka projektowanego obiektu. 

 

           Projektuje się rozbudowę hali montażowo - magazynowej  o wysokości około 10,0m 

wraz drogą wjazdową, drogami wewnętrznymi oraz miejscami postojowymi dla 

samochodów. Obiekty kubaturowe projektuje się posadowić bezpośrednio na stopach i 

ławach fundamentowych. 

 

II. Ocena warunków gruntowo – wodnych 

 

     Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza się występowanie 

korzystnych warunków gruntowo - wodnych dla budowy projektowanej inwestycji 

umożliwiających bezpośrednie posadowienie planowanych do budowy hal. Występujące 

lokalnie nasypy niebudowlane oraz piaski humusowe poziomu glebowego nie schodzą do 

głębokości większych niż projektowany poziom posadowienia. W podłożu w poziomie 

posadowienia oraz w jego głębszych partiach występują grunty jednorodne pod względem 

genetycznym i litologicznym wykształcone jako piaski w stanie średnio zagęszczonym i 

zagęszczonym. Zwierciadło wód gruntowych stabilizuje się poniżej stropu warstwy piasków 

rodzimych.  

 

     Uwzględniając konstrukcję i przeznaczenie projektowanych obiektów oraz 

rozpoznane warunki gruntowo - wodne projektowane obiekty należą do drugiej 

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo - wodnych.  
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I.DANE  OGÓLNE 

 

1.Tytuł tematu: Rozbudowa zakładu hali montażowo – magazynowej wraz z infrastrukturą 

techniczną, zjazdem z drogi publicznej, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi dla 

samochodów osobowych dla HARDING Safety Poland sp. z o.o. w Solcu Kujawskim przy ul. 

Unii Europejskiej 8. 

 

 



2. Cel opracowania: 

 

        Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

 gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczególności: 

  - rozpoznanie przestrzennego układu warstw geologicznych podłoża gruntowego 

  - wydzielenie warstw geotechnicznych 

  - określenie parametrów fizyczno-wytrzymałościowych wydzielonych warstw 

  - określenie głębokości zalegania wody gruntowej 

- ocena przydatności terenu dla bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu 

 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

 

         Projektuje się budowę hali montażowo-magazynowej o konstrukcji słupowo – stalowej 

o wysokości około 10,0m. Projektuje się posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach 

fundamentowych na głębokości 1,0 – 1,5m. Ciągi jezdne i place postojowe dla samochodów o 

utwardzonej nawierzchni projektuje się wykonać na zagęszczonej podsypce piaskowej po 

skorytowaniu ich pasów do stropu gruntów mineralnych.  

 

Projektowane obiekty kubaturowe należą do 2  kategorii geotechnicznej. 

 

4.Charakterystyka środowiska geograficznego 

4.1 Topografia i  zagospodarowanie terenu 

 

             Dokumentowany teren położony jest w południowo – wschodniej części miasta Solec 

Kujawski w obrębie Parku Przemysłowego przy ul.Unii Europejskiej 8 na terenie działki 

będącej własnością inwestora HARDING Safety Poland sp. z o.o. Aktualnie obszar objęty 

badaniem i przeznaczony pod zabudowę to wewnętrzne place manewrowe i ciągi jezdne o 

utwardzonej nawierzchni oraz wewnątrzzakładowe zieleńce i pobliskie nieużytki porośnięte 

darnią.   

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu badań w posadowiona jest nowa hala o stalowej 

konstrukcji i wysokości około 10,0m. Znajduje się ona w dobrym stanie technicznym i nie 

wykazują usterek wynikających z przesłanek geologicznych. Uzbrojenie podziemne stanowią 

nieliczne linie kolektorów deszczowych i kanalizacji ściekowej oraz miejscowe linie 

energetyczne.   



 4.2 Geomorfologia 

    W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar położony jest w środkowej części  

Kotliny Toruńskiej na wyższym tarasie erozyjno – akumulacyjnym rzeki Wisły. 

 

4.3 Hipsometria 

    Powierzchnia terenu badań jest płaska lekko nachylona w kierunku północno – wschodnim. 

.Jej rzędne w miejscach wykonanych badań zawierają się w przedziale 45,57– 46,17 m 

n.p.m., deniwelacje w obrębie terenu badań osiągają  ok. 0,5 m.  

 

4.4 Hydrografia 

       Najbliższy trwały element hydrograficzny to wody pobliskiego rowu melioracyjnego 

biegnącego wzdłuż południowej granicy działki. Rów o głębokości około 2,0m odprowadza 

wody w kierunku zachodnim. W dniu badań rów w części dennej wypełniony był wodą , a jej 

lustro układało się na rzędnej 44,88m npm.  

 

4.5 Wykorzystane materiały archiwalne 

    W niniejszy opracowaniu wykorzystano ,, Dokumentację Geotechniczną określającej 

warunki posadowienia projektowanej hali przemysłowej na terenie Parku Przemysłowego w 

Solcu Kujawskim „ wykonaną przez firmę ,, GEOPROGRAM ” z Bydgoszczy w 2005 r oraz 

,, Dokumentację badań podłoża gruntowego pod stanowisko testów dźwigowych ” wykonaną 

przez Przedsiębiorstwo ,,OPOKA” z Bydgoszczy w 2013r.  

Powyższe dokumentacje wykorzystano w celach poglądowych, sprecyzowania wartości 

parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw oraz wykorzystano profile litologiczne do 

sporządzenia przekrojów .  

 

5. Zakres i metodyka wykonanych prac 

5.1 Prace terenowe 

- prace geodezyjne -współrzędne płaskie punktów badawczych wytyczono metodą 

ortogonalną z dowiązaniem do istniejących szczegółów terenowych naniesionych na 

podkładzie geodezyjnym. Współrzędne wysokościowe określono na podstawie niwelacji 

wykonanej niwelatorem z dowiązaniem do punktu wysokościowego /pokrywa studzienki 

kanalizacyjnej/ o rzędnej odczytanej z dostarczonego podkładu geodezyjnego. 

 



- wiercenia: -  wykonano 4 otworów geologiczne badawcze do głębokości 4,0 m oraz 4 otw. 

do głębokości 6,0m mechanicznie świdrem spiralnym o średnicy 120 mm. Łącznie 

przewiercono 40,0 m podłoża gruntowego. 

 

-sondowania: - wykonano badanie stopnia zagęszczenia w 8 punktach lekką sondą udarową 

DPL z końcówką stożkową w zakresie głębokości 0,6 – 6,0 m. Łącznie przesondowano  32,4 

m podłoża gruntowego.  

W trakcie wierceń  prowadzono na bieżąco z każdego postępu wierceń badania 

makroskopowe przewiercanych gruntów.  

Prace terenowe wykonano w dniu  03.12.2014 r pod stałym nadzorem geologicznym. 

 

II. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podłoża 

Klasyfikację oraz symbolikę utworów gruntowych występujących w podłożu w  aspekcie 

geotechnicznym przyjęto zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. Podłoże, które w 

rozumieniu normy PN-86/B-02480 zbudowane z gruntów rodzimych, mineralnych, spoistych 

podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmując jako podstawę podziału wydzielenia 

geologiczne różniące się genezą, stratygrafią oraz litologią. Zalegające w podłożu grunty 

ujęto w jednostki geotechniczne zgodnie z normą PN-/B -02479;1998 Dokumentowanie 

geotechniczne. 

  Niezbędne parametry geotechniczne ustalono metodą “B” na podstawie badań terenowych 

wykonanych zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2, tabel oraz wykresów korelacyjnych 

podanych w  w/w  normach. 

   W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do 

głębokości wykonanych wierceń tzn. 6,0 m p.p.t. wyróżniono osady czwartorzędowe 

holocenu i plejstocenu. 

 

Czwartorzęd (Q) 

Holocen (Qh) 

grunty nasypowe (QhNN) -reprezentują nasypy niebudowlane stwierdzone tylko lokalnie w 

rejonie otw. nr 2 zalegają nieciągłą warstwą do głębokości 0,6m. Geotechnicznie stanowią 

one mieszaninę piasków drobnych, piasków drobnych humusowych.  

 



poziom glebowy ( QhGb ) – to ciągła warstwa piasków i glin humusowych , lokalnie w 

spągu w obrębie terenów zielonych wokół zakładu. Zalegają do głębokości od 0,3m do 1,0m 

w rejonie otw.nr 1  

Powyższe grunty z uwagi na wysoką ściśliwość, niskie wartości oraz anizotropię 

parametrów geotechnicznych nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego 

dla projektowanych obiektów. 

 

 Nasypy budowlane (QhNB) – to utwardzone nawierzchnie ciągów jezdnych i placów 

postojowych dla samochodów wykonane z polbruku na cementowej podwalinie / patrz zał. 

Graf . nr 4, 5/ ułożonej na zagęszczonej podsypce piaskowej. Podsypkę wykonano w pasach 

skorytowanych pozbawionych warstwy glebowej. Jej spąg układa się na głębokości 0,9 -1,4m 

poniżej niwelety ciągów jezdnych.    

 

Plejstocen (Qpf) - utwory sypkie akumulacji fluwialnej 

 

Warstwa I - to seria sypkich utworów o  zróżnicowanej granulacji zalegające ciągłą warstwą 

pod w/w utworami holoceńskimi na całym terenie badań. Stanowią one główny i jedyny 

element budujący podłoże fundamentowe. Do głębokości wykonanych wierceń tj. do 6,0 m 

p.p.t. omawianych utworów nie przewiercono. Wykształcone są w stanie średnio 

zagęszczonym i zagęszczonym o wartościach stopnia zagęszczenia ID mieszczących się w 

przedziale 0,37 – 0,70. ustalonym na podstawie badań lekką sondą udarową DPL  z końcówką 

stożkową.  Ze względu na zróżnicowanie stopnia zagęszczenia oraz uziarnienia wydzielono 

dodatkowo 7 warstwy;  

 

Warstwa Ia - to piaski drobne lokalnie z domieszka humusu i przewarstwieniami piasków 

pylastych w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia zagęszczenia 

ID
/n/=0,50; 

 

Warstwa Ib – to piaski drobne w stanie j.w. o wartości normowej stopnia zagęszczenia 

ID
/n/=0,60; 

 

Warstwa Ic – to to piaski drobne w stanie zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/=0,70; 

 



Warstwa Id – to piaski średnie i grube lokalnie z domieszką humusu w stanie średnio 

zagęszczonym o wartości normowej stopnia zagęszczenia ID
/n/=0,37. 

 

Warstwa Ie – to piaski średnie w stanie j.w o wartości normowej stopnia zagęszczenia 

ID
/n/=0,48. 

 

Warstwa If – to piaski średnie lokalnie przewarstwione drobnymi w stanie j.w. o wartości 

normowej stopnia zagęszczenia ID
/n/=0,55. 

 

Warstwa Ig – to piaski średnie w stanie zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/=0,70. 

 

    Głębokość zalegania w/opisanych warstw i ich układ zilustrowano na przekrojach 

geotechnicznych /Zał. Nr 4 - 6/ oraz kartach dokumentacyjnych otworów wiertniczych zał. nr 

7 – 11. Pozostałe parametry geotechniczne zestawiono i zilustrowano w legendzie do 

przekrojów geologiczno - inżynierskich /Zał. Nr 3/. 

 

2.  Warunki wodne  

            W okresie prowadzenia prac terenowych tj: grudzień 2014 r do głębokości 

wykonanych badań tj.6,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie jednego ciągłego poziomu 

wodonośnego w obrębie piasków warstwy I. Jego zwierciadło jest ciągłe , swobodne i układa 

się na głębokości 0,95 – 1,47m poniżej powierzchni terenu tj; na rzędnych 44,54 – 45,03 m 

npm. Zaznacza się wyraźne nachylenie zwierciadła wód gruntowych w kierunku północno- 

zachodnim zgodnie z kierunkiem przepływu wód w pobliskim rowie melioracyjnym oraz w 

kierunku rzeki Wisły , która drenuje niniejszy poziom wodonośny. Stwierdzone wody 

podziemne stanowią trwały element tutejszego środowiska gruntowo – wodnego. 

       Zmierzone w trakcie niniejszych badań stany wód gruntowych są zbliżone do 

zarejestrowanych w dokumentacjach archiwalnych wykonanych dla tego obszaru w roku 

2005 i 2013. Uznaje się je z normalne w rocznym cyklu wahań , a maksymalny 

piezometryczny poziom zwierciadła wód gruntowych może być wyższy o około 0,5m w 

stosunku do stwierdzonego.      

 

Klasyfikacja i oznaczenie środowiska zewnętrznego oddziałującego na beton przeprowadzona  

zgodnie z PN-80/B-01800. 



W obrębie gruntów budujących podłoże w analizowanym obszarze stwierdza się; 

 - występowanie powyżej zwierciadła wód gruntowych w obrębie piasków humusowych 

poziomu glebowego środowiska stałego o lekkiej agresywności węglanowej w stosunku do 

betonu, wilgotnego  o symbolu   E.T.4 w la 

- poniżej zwierciadła wód gruntowych środowisko stałe , mokre nieagresywne o symbolu 

E.T.4m. 

Ocenę agresywności przeprowadzono na podstawie  doświadczeń w budownictwie na 

obszarach  o podobnej budowie geologicznej oraz w świetle dokumentacji archiwalnych. 

   

 

III WNIOSKI  I  ZALECENIA 

 

 

WNIOSKI: 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że warunki gruntowo – wodne dla 

posadowienia obiektów kubaturowych są korzystne z uwagi na: 

 

1.1 – występowanie na całym terenie badań w strefie głębokości projektowanego 

posadowienia stóp i ław fundamentowych gruntów jednorodnych pod względem 

genetycznym i litologicznym warstwy I czyli piasków  w stanie średnio zagęszczonym o  

umożliwiających bezpośrednie posadowienie projektowanych obiektów.  

 

1.2 - występowanie w podłożu poniżej planowanego poziomu posadowienia w całym profilu 

wykonanych wierceń, na całym obszarze badań w/w gruntów o wysokich wartościach 

parametrów geotechnicznych. 

 

1.3 – występowanie  wód gruntowych na głębokości 0,95 – 1,47m tj; na rzędnych 44,54- 

45,03m npm czyli poniżej spągu organicznej warstwy glebowej.  

 

2. Budowa geologiczna w całym obszarze badań jest prosta wydzielone warstwy są jednolite 

pod względem genetycznym i litologicznym , ułożone są horyzontalnie. Stwierdza się 

występowanie prostych warunków gruntowo – wodnych w badanym podłożu, obiekt 

należy do II kategorii geotechnicznej. 

 



3. Warunki dla budowy ciągów jezdnych i placów postojowych dla samochodów o 

utwardzonych nawierzchniach są mało korzystne z uwagi na miąższą warstwę organicznych 

utworów poziomu glebowego, których grubość waha się od 0,3m do 0,8 – 1,0m w rejonie 

otw. nr 7,8 ,1.   Powyższe grunty to osady młode ,wysoce ściśliwe, należą do wysadzinowych, 

łamliwych, łatwo uplastyczniających się pod wpływem wzrostu wilgotności, dlatego nie 

powinny stanowić bezpośredniego podłoża dla utwardzonych dróg.   

 

ZALECENIA:  

 

1. W świetle stwierdzonych warunków gruntowo - wodnych zaleca się: 

 

- dla obiektów kubaturowych wykonać bezpośrednie posadowienie fundamentów w 

obrębie gruntów rodzimych warstwy I powyżej zwierciadła wód gruntowych. 

- w przypadku konieczności okresowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych 

odwodnienie przeprowadzić tylko przy użyciu igłofiltrów . Do obliczenia prędkości 

dopuszczalnych na filtrach przyjąć współczynniki filtracji; 

   - dla warstwy Ia,b,c     - k = 10-4,5 m/s 

   - dla warstwy Id,e,f,g  - k = 10-3,5m/s  

 -      fundamenty wyposażyć w izolację przeciwwodną poziomą i pionową. 

-  przeanalizować płytsze posadowienie na zagęszczonej podsypce piaskowo – żwirowej     

lub wylewce chudego betonu wykonanej w miejsce wybranych gruntów organicznych 

poziomu glebowego z jednoczesnym podniesieniem poziomu posadzki hali 

- w linii ław fundamentowych ścian wypełniających grunty organiczne poziomu 

glebowego usunąć do stropu piasków warstwy I.  

- podłoże gruntowe traktować jako uwarstwione,  jednorodne genetycznie 

 

2. Z uwagi na punktowy charakter badań możliwe jest lokalnie głębsze zaleganie gruntów 

organicznych niż stwierdzono to niniejszymi badaniami oraz badaniami archiwalnymi. 

Wszelkie grunty organiczne stwierdzone w dnie wykopów należy wybrać i zastąpić podsypką 

lub chudym betonem. Podsypkę zagęszczać warstwami 0,3m do uzyskania stopnia 

zagęszczenia ID powyżej0,60.   

 

3.  Podłoże pod ciągi jezdne , place postojowe i manewrowe dla samochodów przygotować 

jak dla istniejących już na terenie zakładu. Ich stan wskazuje na wysoką wytrzymałość 



sporządzonej podsypki i warstw technologicznych. Profil podłoża pod nawierzchnią dróg 

zilustrowano w przekrojach i kartach dokumentacyjnych otworów zał. Nr 4, 5, 9. Grunty 

organiczne poziomu glebowego należy usunąć do stropu piasków, podsypkę piaskową 

zagęszczać warstwami 0,3m do uzyskania stopnia zagęszczenia ID powyżej 0,68.  

 

4. Zasypkę w wykopach nad ciągami sieci wod – kan w pasach utwardzonych nawierzchni 

zagęścić do stanu zagęszczonego ID = 0,68 w przelocie 1,0m od jej stropu, w dolnej partii 

zasypkę zagęścić do stanu średnio zagęszczonego o wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,60.   

 

5. Współczynnik korekcyjny wg PN-81/B-03020 oznaczony symbolem “ m” należy 

zmniejszyć o 10% gdyż parametry wytrzymałościowe gruntów ustalono metodą “B”   
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