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1. PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO  
W CZASIE 

 
W podłożu dokumentowanego terenu od góry zalegają grunty 

nasypowe. Okresowych zmian parametrów wytrzymałościowych gruntów 

należy się spodziewać, głównie w obrębie utworów przypowierzchniowych, 

gdzie cyklicznie (w zależności od pory roku i panujących warunków 

atmosferycznych) będzie dochodziło do całkowitego nasycenia porów gruntów 

wodą oraz okresowego przesychania gruntów. Z punktu widzenia technologii 

prowadzenia robót ziemnych, zalegające w podłożu grunty charakteryzują się 

nietrwałą strukturą, które są wrażliwe na wzrost zawilgocenia i drgania 

mechaniczne. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych (nawodnienia na skutek intensywnych opadów 

atmosferycznych) oddziaływanie ciężkiego sprzętu budowlanego może 

doprowadzić do zniszczenia struktury gruntu w strefie przypowierzchniowej 

(zwłaszcza w rejonie występowania nasypów z dużym udziałem gruntów 

spoistych). 

 

 
2. OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

 

W obliczeniach współpracy fundamentu z podłożem gruntowym należy 

wykorzystać parametry z opinii geotechnicznej z dokumentacja badań podłoża 

gruntowego. Parametry geotechniczne gruntów budujących poszczególne 

warstwy podano w załączniku nr 5 opinii geotechnicznej z dokumentacją 

badań podłoża gruntowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA 
DLA OBLICZEŃ 

 
Obliczenia nośności proponuje się przeprowadzić w oparciu o założenia 

normy PN – 81/B-03020 posadowienie bezpośrednie budowli. Częściowe 

współczynniki bezpieczeństwa w analizie pierwszego stanu granicznego 

należy przyjąć zgodnie z założeniami przedmiotowej normy. Dodatkowo 

należy przeprowadzić obliczenia sprawdzające nośność wg Eurokodu. 

 

4. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ OD GRUNTU 
 

Podstawowymi oddziaływaniami geotechnicznymi w przypadku budowy 

projektowanych obiektów są:  

- obciążenia od ciężaru i parcia gruntu,  

- obciążenia wywołane wykonaniem wykopu  

- przemieszczenia podłoża wywołane osiadaniami, 

- obciążenia stałe i przyłożone do budowli,  

Do określenia oddziaływań należy użyć metod analitycznych, dotyczących 

obliczenia parcia i odporu gruntu oraz nośności podłoża. Powyższe 

oddziaływania należy uwzględnić przy  projektowaniu fundamentów oraz 

zabezpieczenia wykopu. 

 

5. PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
 

W przeprowadzonej analizie należy przyjąć model obliczeniowy podłoża 

gruntowego, oparty na modelu geologicznym podłoża opracowanym w ramach 

wykonanej opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego. 

Przekrój obliczeniowy należy wybrać w taki sposób, aby uwzględniały 

najbardziej niekorzystne warunki gruntowe.  

Wynikiem obliczeń powinno być uzyskanie następujących danych:  

- sił w elementach konstrukcyjnych, 

- osiadań podłoża, 

- różnicy osiadań w poszczególnych strefach obliczeniowych. 

W obliczeniach należy uwzględnić wszystkie oddziaływania stałe i zmienne. 

 
 



6. OBLICZENIE NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO ORAZ 
OGÓLNEJ STATECZNOŚCI 
 

Analizę pod kątem osiadań i nośności podłoża gruntowego proponuje się 

przeprowadzić w oparciu o założenia normy PN – 81/B-03020 Grunty 

budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Osiadania należy sprawdzić 

zgodnie z Eurokodem. Nośność i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. 

 

 
7. USTALENIE DANYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA 

FUNDAMENTÓW 
 
Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów podano w załącznikach 

graficznych opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego. 

Niezbędne jest zachowanie korzystnych warunków gruntowo – wodnych (nie 

gorszych niż te jakie stwierdzono na etapie wykonywania badań polowych). 

Rozwiązania projektowe powinny w sposób kompleksowy ujmować kwestie 

zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym nawodnieniem w przypadku 

bezpośredniego posadowienia obiektu. 

 

 
8. SPECYFIKACJA BADAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA 

WYMAGANEJ JAKOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH 
ROBÓT GEOTECHNICZNYCH 

 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża ewentualne 

przeszkody, w tym także ewentualne sieci instalacyjne, kanalizacyjne, 

elementy betonowe. Należy oznaczyć w terenie przebieg wszelkich 

pozostawionych instalacji podziemnych, które mogą ulec uszkodzeniu  

w wyniku prowadzonych prac. Prace ziemne prowadzone będą przy 

istniejącym obiekcie, należy je więc zaplanować i wykonać w sposób 

gwarantujący jego bezpieczeństwo. Wejście na teren budowy wymaga 

wcześniejszego rozwiązania problemu dojazdu, zwłaszcza maszyn ciężkich i 

samochodów. Ostateczny sposób przygotowania podłoża musi zostać 



uzgodniony przed przystąpieniem do prac, a poprawność jej wykonania 

potwierdzona pisemnie przez kierownika robót. 

Dla zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych należy przeprowadzić 

następujące czynności: 

 - prace ziemne prowadzić pod nadzorem geotechnicznym;  

- odbiór geotechniczny podłoża w dnie wykopów (potwierdzenie parametrów 

gruntu uzyskanych podczas badań geotechnicznych) oraz odbiór 

formowanych warstw nasypów płytami naciskowymi statycznymi i/lub 

dynamicznymi oraz sondami dynamicznymi i/lub statycznymi. 

 

 
9. OKREŚLENIE SZKODLIWOŚCI ODDZIAŁYWAŃ WÓD GRUNTOWYCH NA 

OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBÓW PRZECIWDZIAŁANIA TYM 
ZAGROŻENIOM 

 
Wodę gruntową o zwierciadle słabo naporowym lub swobodnym nawiercono  

w warstwie piasków oraz w obrębie nasypów. Zwierciadło wody gruntowej 

nawiercono na głębokości 3,1 – 3,6 m p.p.t; poziom wód gruntowych 

ustabilizował się na głębokości 2,6 – 3,6 m p.p.t. Z uwagi na swój 

przypowierzchniowy charakter poziom ten może ulegać okresowym wahaniom 

w zależności od pory roku oraz długości  

i intensywności opadów atmosferycznych. Generalnie ośrodek gruntowy jest 

silnie nawodniony.  Roboty ziemne zaleca się wykonać w okresie suchym przy 

maksymalnie niskim poziomie wód gruntowych. 

W pracach projektowych należy rozważyć zastosowanie odpowiedniej izolacji 

wodoszczelnej obiektu i drenażu opaskowego. 

.  

 
10.  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 CZSIE 
UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Monitoring obiektu po jego wybudowaniu polega na periodycznych pomiarach 

geodezyjnych i obserwacji wizualnej obiektu. 


