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I. DANE  OGÓLNE 

 

1.Tytuł tematu: Budowa jednorodzinnego domu mieszkalnego  

                                              

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 parterowego budynku rehabilitacyjno - usługowego z poddaszem 

użytkowym bez podpiwniczenia realizowanego w systemie tradycyjnym posadowionego na 

ławie fundamentowej na głębokości około 0,8 - 1,0 m. 

 

Projektowany obiekt należy  do I -szej kategorii geotechnicznej.  

 

4.Charakterystyka środowiska geograficznego 

4.1 Topografia i  zagospodarowanie terenu 

Aktualnie obszar objęty badaniem to nieużytki dawniej zabudowane niską zabudową 

gospodarczą.  

W  pobliskim sąsiedztwie terenu badań w posadowione są dwukondygnacyjne nowo 

pobudowany domy jednorodzinne. Znajdują się one w dobrym stanie technicznym i nie 

wykazują usterek wynikających z przesłanek geologicznych. 

 

 4.2 Geomorfologia 

    W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar położony jest w północnej części  

Kotliny Toruńskiej. 

 

4.3 Hipsometria 

    Powierzchnia terenu badań jest płaski. Jej rzędne w miejscach wykonanych badań 

zawierają się w przedziale 42,36 – 42,57 m n.p.m., deniwelacje w obrębie terenu badań 

osiągają  0,3 m.                                   

 

5. Zakres i metodyka wykonanych prac 

5.1 Prace terenowe 

- 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 reperu roboczego / pokrywa studzienki wodociągowej / o rzędnej odczytanej 

 z dostarczonego podkładu geodezyjnego.  

 

- wiercenia: -  wykonano 3 otwory geologiczne badawcze do głębokości 4,0 m p.p.t., ręcznie 

świdrem SRO o średnicy 90 mm .Łącznie przewiercono 12,0 m podłoża gruntowego. 



 

-sondowania: - wykonano badanie stopnia zagęszczenia w 3 punktach lekką sondą udarową 

DPL z końcówką stożkową w zakresie głębokości 0,6 – 4,0 m. Łącznie przesondowano  9,2 m 

podłoża gruntowego.  

  

 W trakcie wierceń  prowadzono na bieżąco z każdego postępu wiercenia badania 

makroskopowe przewiercanych gruntów.  

 

Prace terenowe wykonano w dniu 18.05.2013 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. 4,0 m p.p.t. wyróżniono osady czwartorzędowe 

holocenu i plejstocenu. 

 



Czwartorzęd (Q) 

Holocen (Qh) 

grunty nasypowe (QhNN) -reprezentują nasypy nieuregulowane zbudowane z piasków 

drobnych humusowych, zalegające ciągłą warstwą na całym terenie badań. Spąg nasypów 

układa się na głębokościach 0,6 – 0,8 m p.p.t 

 

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

parametrów geotechnicznych nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego 

dla projektowanego obiektu, dlatego też pominięto je w szczegółowej charakterystyce  

geotechnicznej. 

 

Plejstocen (Qpf) - utwory sypkie akumulacji fluwialnej 

Warstwa I - to piaski drobne miejscami przewarstwione piaskami średnimi oraz piaski 

średnie zalegające ciągłą warstwą pod w/w gruntami. Ich strop układa się na głębokościach 

0,6 - 0,8 m p.p.t. Do głębokości wykonanych badań tj. do 4 m p.p.t. opisywanych gruntów nie 

przewiercono. Ze względu na różnice w ziarnistości oraz zagęszczeniu ustalonym na 

podstawie badań lekką sondą udarową DPL z końcówką stożkową, wydzielono warstwy: 

 

Warstwa Ia – piaski drobne miejscami przewarstwione piaskami średnimi w stanie 

średniozagęszczonym o wartości normowej stopnia zagęszczenia ID
/n/

 =0,50; 

Warstwa Ib – piaski drobne przewarstwione piaskami średnimi  w stanie 

średniozagęszczonym o wartości normowej stopnia zagęszczenia ID
/n/

 =0,60 

Warstwa Ic – piaski średnie w stanie średniozagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/

 =0,55 

 

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

geotechnicznych /zał. nr 4-6/. Pozostałe parametry geotechniczne zestawiono i zilustrowano 

w legendzie do przekrojów geologiczno - inżynierskich /zał. nr 3 /. 

 

2.  Warunki wodne  

 

      W okresie prowadzenia prac terenowych tj: maj  2013 r do głębokości 4,0 m p.p.t.            

stwierdzono występowanie jednego, ciągłego horyzontu wód gruntowych występujących w 

obrębie w/w utworów warstwy I. Jego nawiercone zwierciadło jest ciągłe i swobodne. 



Nawiercone lustro wodne stabilizuje się na głębokości 2,06 – 2,28 m p.p.t. tj. na 

rzędnych 40,29 – 40,30 m n.p.m. Stwierdzone badaniami stany wód gruntowych uznaje się za 

średnie w ich rocznym cyklu wahań. W okresie intensywnych długotrwałych opadów oraz 

roztopów wiosennych ich maksymalny piezometryczny poziom zwierciadła wód gruntowych 

może być wyższy o około 0,5 m  w stosunku do stwierdzonego badaniami.  

 

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: 

 

 -powyżej zwierciadła wód gruntowych środowisko stałe nieagresywne, wilgotne  o symbolu 

   E.T.4 w 

 - poniżej zwierciadła wód gruntowych środowisko stałe mokre nieagresywne o symbolu  

  E.T .4 m 

 

Ocenę agresywności przeprowadzono na podstawie  doświadczeń w budownictwie na 

obszarach  o podobnej budowie geologicznej. 

 

 

 

 

 

 

III WNIOSKI  I  ZALECENIA 

 

WNIOSKI: 

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

posadowienia projektowanej inwestycji są korzystne z uwagi na: 

 

1.1  - występowanie w podłożu w strefie projektowanej głębokości posadowienia ław 

fundamentowych gruntów  warstwy Ia charakteryzujących się wysokimi wartościami  

parametrów geotechnicznych. 

 



1.2 – występowanie w niższych poziomach gruntów warstwy I zbudowanej z piasków 

drobnych i średnich o wysokich wartościach parametrów geotechnicznych 

 

1.3 – występowanie wód gruntowych na głębokości 2,06 – 2,28 m p.p.t. tj. na rzędnych 40,29 

– 40,30 m n.p.m. tj. poniżej planowanego poziomu posadowienia 

 

 

1.4 – występowanie środowiska nieagresywnego w stosunku do betonu 

 

2. Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo –wodnych w badanym podłożu, 

obiekt należy do I kategorii geotechnicznej. 

 

 

ZALECENIA:  

 

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

- usunąć wierzchnią warstwę nasypów do stropu gruntów rodzimych warstwy I 

-  wykop fundamentowy  chronić przed napływem wód opadowych 

- wykopy fundamentowe  najkorzystniej wykonać w półroczu suchym, pozostawienie 

otwartego wykopu na dłuższy czas jest absolutnie niedopuszczalne 

 

2. Fundamenty należy  wyposażyć w izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą. 

 

3. 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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