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1. WPROWADZENIE

Niniejsz  Ekspertyz   Geologiczn  wykonano na zlecenie Zarz du Infrastruktury

Komunalnej i Transportu w Krakowie w celu rozpoznania pod a gruntowego w miejscu

projektowanej rozbudowy odcinka ul. W odkowica miejscowo ci Kraków.

Opracowanie oparto na 4 otworach badawczych odwierconych wzd

projektowanej rozbudowy ulicy, wynikach bada  makroskopowych i laboratoryjnych

pobranych próbek gruntu oraz analiz  materia ach archiwalnych i obserwacj  s siednich

budynków.

Zakres prac i bada   dostosowano do:

- Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 23.12.2011 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-in ynierskiej (Dz. U.:2011

Nr 291, poz. 1714).

 - Zarz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dn. 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

 W o pracowaniu uwzgl dniono nast puj ce bran owe  normy gruntowe:

- PN-EN 1977-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz.1 Zasady ogólne

- PN-EN 1977-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz.2 Rozpoznanie i

badanie pod a gruntowego

- PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntów

W ekspertyzie okre lono warunki gruntowo-wodne oraz zestawiono informacje i

dane liczbowe dotycz ce w ciwo ci gruntów w pod u na którym projektuje si

realizacj   przedmiotowej inwestycji.

2. Z ENIA PRAC BADAWCZYCH

Cel wykonanych  prac badawczych zosta  okre lony przez Inwestora  do

rozpoznania warunków geologicznych w rejonie ul. W odkowica tak aby mo na by o

okre li  przyczyny zapadni  i uszkodze  jezdni oraz poda  koncepcje ich zabezpieczenia

w nawi zaniu do aktualnych warunków geologicznych.

W celu rozwi zania tego zadania wykonano nast puj ce prace:
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- Wizja lokalna terenu,   wywiady rodowiskowe i przegl d geologicznych

materia ów archiwalnych i literatury,

- Odwiercenie 4 otworów badawczych  o g boko ci 7.0 - 8.0 m Profile

wykonanych otworów pokazano na za . 3.1 – 3.2.

Wiercenia wykonano przy pomocy wiertnicy geologicznej H30S -Wamat

Pogl dowy widok na wiercenie otworów pokazano na rys.1.

Rys.1

- Oznaczenia niezb dnych parametrów fizyczno-mechanicznych, oraz

podstawowych parametrów wytrzyma ciowych wyst puj cych tu gruntów. Badania

wytrzyma ciowe przeprowadzono ‘in situ” przy pomocy sondy krzy akowej SLVT
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- Badania laboratoryjne obejmowa y okre lenie stopnia plastyczno ci IL, i granice

Atterberga, zawarto  cz ci organicznych, wilgotno  naturaln , g sto  obj to ciowa,

t tarcia wewn trznego i kohezj . Badania wykona  autor opracowania.

Prace te przeprowadzono w w-cu pa dzierniku 2013 r.

3. OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  TERENU

Teren bada  po ony jest przy ul W odkowica w miejscowo ci Kraków – osiedle

Ugorek – dzielnica rodmiescie.  Ogóln  lokalizacj  omawianego terenu pokazano na

wycinku z mapy topograficznej w skali 1:10 000, rys.2.

Rys.2.

Pod wzgl dem morfologicznym jest to  Dolina Wis y – taras akumulacyjny tu  na

kontakcie z tarasem rednim nadzalewowym. Powierzchnia terenu prawie plaska o

rz dnych wysoko ciowych w granicach 204 – 205  m npm, od strony pó nocnej

ograniczona wyra na ukowat  skarp  o wysoko ci ca 4 – 5 m stanowi  fragment

dawnego zakola rzeki i kraw  tarasu redniego. Na rys. 3 pokazano fragment mapy

geomorfologicznej Krakowa obrazuj cy rze  omawianego terenu.
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Rys.3.

Rozpatrywana cz  ul. W odkowica przebiega przez obszar podmok ci dawnego

starorzecza wype nionego osadami organicznymi – torfy i namu y. Jeszcze w latach 50

tych ubieg ego wieku by y tutaj podmok e ki i grz zawiska.  Aktualnie nawierzchnia tej

cz ci ulicy i terenów przyleg ych wykazuje liczne lady zapadni , sp ka   i deformacji

powierzchni terenu co jest wynikiem nierównomiernego osiadania torfów.

Pogl dowy widok na uszkodzenia jezdni ul. W odkowica pokazano na rys.4.

Rys.4.
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Omawiany odcinek ulicy wykazuje liczne uszkodzenia wywo ane osiadaniem a

istniej ce w pobli u obiekty budowlane wykazuj  równie lady osiadania wiadcz ce o

ej wspó pracy z pod em. Uwidacznia si  to przy prawie wszystkich stopniach

prowadz cych do budynków zlokalizowanych na tym odcinku ulicy – rys.5. W roku 2011

Spó dzielnia mieszkaniowa „UGOREK” by a zmuszona do wymiany kanalizacji przy

budynkach 3, 5 i cz ciowo 4  z uwagi na uszkodzenia wywo ane osiadaniem.

Rys.5

4. OGÓLNA  BUDOWA  GEOLOGICZNA

Pod wzgl dem geologicznym omawiany obszar po ony jest w obr bie Doliny

Wis y na samej kraw dzi tarasu  akumulacyjnego wype nionego holoce skimi i

plejstoce skim utworami rzecznymi. Na powierzchni zalegaj  holoce skie  utwory

starorzeczy wykszta cone w postaci torfów i namu ów, które osi gaj  mi szo  w

granicach 4 m. Poni ej wyst puj  plejstoce skie wiry i pospó ki sto ka Pr dnika, które

zalegaj  do g boko ci ca 15.0 m. Utwory te spoczywaj  na trzeciorz dowych i ach –

warstwy. Ogóln  budow  geologiczn  omawianego rejonu pokazano na wycinku z  mapy

geologicznej  doliny Wis y 1:25 000wg. J. Drathowej – rys.6.
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Rys.6.

5. GEOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA POD A GRUNTOWEGO

Geologiczne warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie bada  geologicznych

polegaj cych na odwierceniu 4 otworów badawczych w ci gu omawianej ulicy  i pobraniu

próbek gruntu do bada  laboratoryjnych i makroskopowych.

Parametry geotechniczne dla poszczególnych warstw okre lono na podstawie

normy PN – EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne - Cz.2 Rozpoznanie i   badanie

pod a gruntowego. Za cech  wiod  wyst puj cych tu gruntów przyj to stopie

plastyczno ci IL  i zawarto  cz ci organicznych, które oznaczono laboratoryjnie podobnie

jak wilgotno  naturaln  wn, g sto  obj to ciow o.  Badania wytrzyma ciowe
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przeprowadzono metod  bezpo rednia w terenie przy pomocy sondowania i  cinania sond

krzy akow  SLVT- wyniki bada  za . 4.1 -4.2.

Kategoria pobieranych próbek B, klasa -3. Pozosta e parametry gruntów, tj.

edometryczny modu ci liwo ci pierwotnej Mo
(n), modu  pierwotnego odkszta cenia gruntu

Eo
(n), k t tarcia wewn trznego (n), spójno  gruntu cu

(n), ustalono na podstawie zale no ci

korelacyjnych z parametrami  wyznaczonymi metod  bezpo redni .

Klasyfikacje i opis gruntów przeprowadzono przy zastosowaniu „Krajowego”

trójk ta ISO oraz PN-EN ISO 14688-2.

Bior c pod uwag  genez , wykszta cenie litologiczne i parametry geotechniczne

wydzielono tutaj 2 warstwy geotechniczne Warstwa geotechniczna charakteryzuje grunty o

zbli onych parametrach fizycznych i mechanicznych. Uk ad wydzielonych warstwy

pokazano na przekroju geologicznym – za .2 i kartach dokumentacyjnych otworów

badawczych za .3.

Charakterystyk  wydzielonych warstw przedstawiono poni ej:

Warstwa I – grunty organiczne o  zawarto ci  cz ci  organicznych  >  2%.  Grunty  te

zalegaj  do  jednolit  warstw  do g boko ci ca 4-5 m na ca ym badanym odcinku ulicy

bezpo rednio pod jej nawierzchni . Generalnie s  to grunty nieno ne, bardzo ci liwe o

ma ej wytrzyma ci i niestabilnej strukturze.

Pod wzgl dem litologicznym s  to namu y i torfy. Ze wzgl du na litologi  i zwi zan  z

tym zawarto  cz ci organicznych warstw  t  rozdzielono na 2 warstwy:

 Warstwa Ia  -  to  namu  pylasto-piaszczysty  o  konsystencji  plastycznej  o  IL = 0.40 i

zawarto ci cz ci organicznych w granicach 5%.  Grunty te o barwie szaro-popielatej

zalegaj  w postaci  cienkich 0.5–1.0m warstw w stropie i sp gu torfu. Namu  ten

charakteryzuje si  stosunkowo niskimi parametrami wytrzyma ciowymi i wykazuje

ciwo ci kurzawkowe.

Warstwa Ib – to torf zalegaj cy do  jednolit  warstw  na ca ym badanym obszarze o

mi szo ci ca 3.0 m w strefie g boko ciowej od 0.3 m przy otworze OB.-4 do 1.1m przy

otworze OB.-1. Jest to torf niski wysoko organiczny o zawarto ci cz ci organicznych Iom

= 76% o  barwie prawie czarnej, silnie roz ony kategorii IV (humotorf). Wed ug  10

stopniowej  skali  von  Posta  zaliczy  go  mo na  grupy  H-9  (prawie  zupe nie  roz ony

bezstrukturalny). Jest to bezpostaciowa ciemna masa torfowa, lokalnie z wk adkami z

wk adkami namu u. Wysoko  stopnia rozk adu torfu zale y g ównie od jego nawodnienia.
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Taki rodzaj i wygl d torfu wiadczy o obni eniu si  poziomu wody gruntowej. Generalnie

drena  i obni enie si  poziomu wody powoduje wzrost stopnia rozk adu torfu co w efekcie

prowadzi do jego osiadania. Pod wzgl dem geotechnicznym grunty te zaliczane s  jako

nieno ne charakteryzuj ce si  du ci liwo ci  i ma ym oporem na cinanie.

Podstawowe parametry geotechniczne omawianych gruntów organicznych –

warstwa Ia i Ib warstwy przedstawiono poni ej w tabeli 1.

OZNACZENIE PODSTAWOWYCH CECH GRUNTOW ORGANICZNYCH
Tabela 1

Lp. Parametr Warstwa Ia - Namu y Warstwa Ib - Torfy
1 Zawarto  cz ci organicznych

Iom [%]
5.2 76

2 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO
14688-2

niskoorganiczny
2%<Iom < 6%

grunt wysoko
organiczny Iom >20%

3 Stopie  rozk adu wg skali von
Posta

- H-9
(prawie zupe nie

roz ony)
4 Wilgotno  [%] 46 134
5 Barwa sz/popielaty czarna
6 Zawarto  CaCO3 0.5 -
7 sto  obj to ciowa [kN/m3] 16,51 9.6
8 max [kPa] 13.2 9.6
9 8 5
10 c [kPa] 6 2
11 Stopie  plastyczno ci IL 0.45 0.48
12 Wska nik no no ci CBR <3 <3
13 Grupa no no ci pod a G- 4 G-4
14 Wysadzinowo wysadzinowy wysadzinowy

Warstwa II – to grunty gruboziarniste wykszta cone jako pospó ki

redniozag szczone o ID = 0.55.  Grubszy materia wirowy to otoczaki i wiry wapienne

typowe dla sto ka Pr dnika.   Pospó ki te s   nawodnione i zalegaj  do g boko ci ca 15.0

m ppt. Wykres uziarnienia gruntów warstwy II – za . nr 6.

Podstawowe parametry geotechniczne omawianej warstwy przedstawiono poni ej

w tabeli 2.
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Tabela nr 2.

Dla podanych parametrów geotechnicznych nale y stosowa  wspó czynniki

cz ciowe wymienione w PN-EN -1997-1 – Za . A,  tab.A.4 – zalecany zestaw warto ci

M1.

Szczegó owe profile otworów badawczych   pokazano na za . 2.

Wod  gruntow  pod napi ciem nawiercono w dolnej warstwie namu ów na

boko ci ca 4.0 m. Woda ta stabilizuje si  ca 2 m powy ej w warstwie torfów.    Przy

prowadzeniu projektowanej rozbudowy ulicy woda ta nie b dzie mia a znaczenia.

6. OCENA SDTOPNIA Z ONO CI PODLO A GRUNTOWEGO

Jak wynika z przeprowadzonego rozpoznania geologicznego projektowana

inwestycja b dzie wykonana na terenie ma o urozmaiconym morfologicznie i

niejednorodnym pod wzgl dem geologicznym.

Warstwy zalegaj  prawie poziomo. W strefie oddzia ywania inwestycji  wyst puj

grunty organiczne, nieno ne, charakteryzuj ce du ci liwo ci  i ma ym oporem na
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cinanie. Omawiany odcinek ulicy wykazuje liczne uszkodzenia wywo ane osiadaniem a

istniej ce w pobli u obiekty budowlane wykazuj  równie lady osiadania wiadcz ce o

ej wspó pracy z pod em.  W roku 2011 Spó dzielnia mieszkaniowa „UGOREK” by a

zmuszona do wymiany kanalizacji przy budynkach 3, 5 i cz ciowo 4  z uwagi na

uszkodzenia wywo ane osiadaniem.

Jak wiadomo w gruntach organicznych zjawiska wynikaj ce z ich obci enia

przebiegaj  w sposób bardziej z ony ni  w gruntach mineralnych, tj. pod e organiczne

ulega znacznie wi kszym odkszta ceniom ni  pod e mineralne.

Generalnie grunty organiczne cechuje :

- du a wilgotno  naturalna

- du a porowato

- niska g sto  obj to ciowa

- ma a wytrzyma  na cinanie

- du a ci liwo

- znaczna zmienno  przestrzenna i czasowa w asno ci fizycznych i mechanicznych

Utrata wilgotno ci przez torf powoduje zmniejszenie si  jego obj to ci  a co zatem

idzie nierównomierne obni anie si  powierzchni terenu i powstawanie uszkodze

infrastruktury technicznej.

Bior c powy sze pod uwag  ocenia si  warunki gruntowe jako z one

 Na tego typu gruntach podczas ruchu pojazdów powstaj  dodatkowo ugi cia i

odkszta cenia (si gaj ce rz du kilku mm) znacznie wi ksze ni  na gruntach mineralnych –

no nych. Proces deformacji ma charakter dynamiczny co w efekcie prowadzi do sta ego

uszkodzenia nawierzchni drogowej.

7. OCENA INFORMACJI GEOLOGICZNYCH

Wszystkie wyniki badan terenowych i laboratoryjnych by y interpretowane z

uwzgl dnieniem rodzaju gruntu i aktualnych warunków pobierania próbek oraz

stosunkowo jednorodnego modelu budowy geologicznej.  Przeprowadzona interpretacja

budowy geologicznej jest w zupe no ci wystarczaj ca i dok adna dla przedmiotowej

inwestycji przy stwierdzonych z onych warunkach gruntowych.
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8. KONCEPCJA WYKONANIA PRAC NAPRAWCZYCH

Taka sytuacja gruntowo-wodna  b dzie prowadzi  do dalszego pogorszenia

parametrów wytrzyma ciowych gruntu i do dalszego osiadania ca ej infrastruktury

technicznej a w szczególno ci jezdni ul. W odkowica powoduj c dalsze osiadania i

powstawanie rys i p kni .

W analizowanym przypadku nie ma mo liwo ci przeprowadzenia wymiany

gruntów lub innego wg bnego wzmocnienia nieno nych gruntów organicznych z uwagi

na istniej  zabudow  i infrastruktur  techniczn .

Aby zapobiec dalszym uszkodzeniom jezdni zaleca si  wykonanie nowej

nawierzchni posadowionej na geosyntetykach, które wprawdzie nie zapobiegn  dalszym

osiadaniom gruntów organicznych  ale zredukuj  do minimum procesy niszczenia

nawierzchni.

Przyk adowo podaje si  do  powszechnie stosowany zabieg wzmacniaj cy drogi

na podobnego typu gruntach:

- geow óknina sorpcyjno-filtracyjna
- warstwa zag szczonego kruszywa 0-63,  grubo  20 – 30 cm
- geokrata komórkowa
- geosiatka
- nawierzchnia

Schemat takiego zabezpieczenia pokazano na rys. 7.

Rys.7

Dog szczenie pod a gruntowego przed u eniem geosyntetyków wykona  przy

pomocy walców statycznych, nie nale y u ywa  w tym terenie walców dynamicznych.
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9. WYKORZYSTANE MATERIA Y:

- Atlas geologiczno-in ynierski aglomeracji Krakowskiej PIG 2007

- Bugajski M., Grabowski W., Geosyntetyki w budownictwie drogowym. Pol.

Pozna ska 1999 r.

- Gradzi ski R.,- Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. WG 1972r.

- Klimaszewski M.,  - Geomorfologia Polski Polska Po udniowa Góry i Wy yny,

PWN 1972 r.

- My li ska E.,-  Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania. PWN 2001

- Rutkowski J., -  Szczegó owa mapa geologiczna polski, ark. Kraków. PIG 1989r.

- Rutkowski J., - Obja nienia do Szczegó owej mapy geologicznej polski, ark.

Kraków. PIG 1989r.

- Szymanowski M., - Kurczliwo  utworów torfowych. Torf 3.

10. UWAGI KO COWE

W wietle wykonanych prac i bada  mo na stwierdzi , i  pod e na którym

projektuje si  rozbudow  przedmiotowej ulicy posiada bardzo niekorzystne warunki

geologiczne spowodowane wyst powaniem w pod u do g boko ci ca 4.0 m warstwy

gruntów organicznych wykszta conych w postaci torfów i namu ów o bardzo niskich

parametrach geotechnicznych. Generalnie s  to grunty nieno ne bardzo ci liwe o ma ej

wytrzyma ci i niestabilnej strukturze. Nawierzchnia ulicy praktycznie nie ma adnej

podbudowy. Powsta e uszkodzenia s  wynikiem osiadania gruntu.

Parametry geotechniczne niezb dne do oblicze  konstrukcyjnych zestawiono w

tabeli 1 i 2 oraz za cznikach graficznych. Dla podanych parametrów geotechnicznych

nale y stosowa  wspó czynniki cz ciowe wymienione w PN-EN -1997-1 – Za . A,

tab.A.4 – zalecany zestaw warto ci M1.  Do okre lenia dodatkowych szczegó owych

warunków rozbudowy ulicy, wystarcz  jako ciowe badanie w ciwo ci gruntu podczas

prowadzenia robót ziemnych. Je eli podczas prowadzenia robót ziemnych, warunki

gruntowe b  wykazywa y znaczn  z ono  w strukturze geologicznej, nale y

powiadomi  projektanta.

Teren jest niestabilny z oznakami osiadania, które uszkadzaj  istniej

infrastruktur  techniczna (drogi, budynki , kanalizacja). Strefa przemarzania gruntów – 1.0

m,  grupa no no ci pod a G-4, grunty  wysadzinowe.
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Warunki gruntowe z one.

Dla projektowanej inwestycji (zale nie od przyj tej kategorii geotechnicznej)

zak ada si , i  b dzie to kategoria I wystarczy do Projektu Budowlanego opracowanie

Opinii geotechnicznej, Dokumentacji Bada  Pod a Gruntowego i Projektu

Geotechnicznego. Dokumenty te mo na opracowa  na podstawie niniejszej Ekspertyzy.

Nie ma potrzeby wykonywania Dokumentacji geologiczno-in ynierskiej.


