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A/ OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstęp
Niniejsza „Opinia” stanowi wstęp do rozpoznania i udokumentowania
geotechnicznych warunków podłoża gruntowego na obszarze prowadzonej oceny
stanu technicznego zespołu zamkowego przy ulicy Jana Pawła II w Żarach.
Wynika ona z zaleceń i nakazów & 7.1 „Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” /Dz.U.2012.463/.

2. Wykorzystane materiały archiwalne
Przy

opracowaniu

niniejszej

„Opinii”

posiłkowano

się

następującymi

archiwalnymi opracowaniami geologicznymi z rejonu projektowanego:
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z Opinią geotechniczną dla ustalenia
geotechnicznych warunków podłoża terenu projektowanej przebudowy budynku
handlowo-usługowego w Żarach, ul. Broni Pancernej, dz. nr 798/2 pow. żarski, woj.
lubuskie - wyk. ZRG-W Bolesławiec, 2020 r.
- Techniczne badania podłoża gruntowego dla PT kotłowni w Żarach, ul. Zamkowa wyk. WBPBWiej. Zielona Góra, 1976 r.
- Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla PT IV-kondygnacyjnego budynku
mieszkalnego w Żarach, Kaczy Rynek - wyk. „Geoprojekt” Poznań, 1960 r.
- Wstępna opinia fizjograficzna dla terenu przeznaczonego pod zabudowę w Żarach,
Rynek - wyk. „Geoprojekt” Poznań, 1958 r.
- Archiwum Wierceń dla miasta Żary - wyk. Kombinat Geologiczny „ZACHÓD” 1977 r.
- Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunków podłoża terenu
projektowanej rozbudowy w m. Żary, ul. Podchorążych 41, woj. lubuskie - wyk.
„GEOCUR” Biuro Geologiczno-Projektowe Zielona Góra, 2012 r.
- Techniczne badania podłoża gruntowego dla projektowanej hali produkcyjnej w
Żarach przy ul. Wiśniowej - wyk. PGG „Geoprojekt-Zielona Góra”, 1998 r.
Materiały te dają ogólny pogląd na warunki geotechniczne i hydrogeologiczne
podłoża gruntowego terenów oddalonych o ok. 0,3 - 2,0 km od obszaru badań,
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należy jednak pamiętać, że w omawianym rejonie mamy do czynienia ze strefami
wymyć

erozyjnych

oraz

prawdopodobnie

również

innych

zaburzeń

sedymentologicznych i glacitektonicznych, a przede wszystkim z możliwością
wystąpienia antropogenicznych nasypów niebudowlanych o znacznej miąższości, a
w związku z tym może tutaj następować zmienność warunków geotechnicznych
podłoża nawet na przestrzeni kilkunastu - kilkudziesięciu metrów. Należy również
pamiętać, że na przestrzeni wieków teren ten był wielokrotnie przebudowany.

3. Ocena warunków geotechnicznych podłoża
W dokumentowanym rejonie Żar podłoże gruntowe charakteryzuje się
niejednorodnością

geotechniczną,

w

rozpoznanym

profilu

geotechnicznym

maksymalnie do głębokości 10,0 m pod powierzchnię terenu występują bowiem
zarówno grunty nasypowe jak i rodzime grunty mineralne: sypkie i spoiste, które
rozdzielono w sposób następujący w warstwy geotechniczne:
a/ nasypy niebudowlane tj. antropogeniczne grunty nasypowe o składzie
mieszanym sypko-spoistym z domieszką humusu, żużla, gruzu, ceramiki czy wapna
b/ grunty sypkie - dokonano oznaczeń cyframi rzymskimi w sposób następujący:
I - piaski pylaste i drobne - często zaglinione do gliniastych
II - piaski średnie i grube ze żwirem i otoczakami - lokalnie zaglinione
III - pospółki i żwiry z otoczakami - lokalnie zaglinione
jednocześnie uwzględniając podział ze względu na ich zagęszczenie:
2 - grunty średnio zagęszczone
3 - grunty zagęszczone
c/ grunty spoiste - oznaczenia literowe wg grup konsolidacji /wg PN -81/B-03020/
B - inne grunty spoiste skonsolidowane
C - grunty spoiste nie skonsolidowane
D - iły niezależnie od genezy.
Zastosowano także dodatkowe rozróżnienie wynikające ze stopnia plastyczności, tj.
2 - grunty plastyczne
3 - grunty twardoplastyczne.
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4. Ustalenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa
Spośród rozpoznanych wcześniej w podłożu wydzieleń geotechnicznych:
a/ słabonośny charakter mają nie skonsolidowane nasypy niebudowlane o zmiennym
składzie warstwy geotechnicznej N mogące występować prawdopodobnie do
głębokości, rzędu: 1,0 - 3,0 m pod powierzchnię terenu oraz nie skonsolidowane
spoiste grunty pylaste grupy konsolidacyjnej C;
b/ podłożem średnio nośnym są piaski oraz pospółki i żwiry z otoczakami warstw: I, II
i III będące w stanie średnio zagęszczonym;
c/ również skonsolidowane grunty spoiste grupy konsolidacyjnej B będące w stanie
twardoplastycznym mają co najmniej średnio nośny charakter;
d/ wody gruntowe pierwszej czwartorzędowej warstwy wodonośnej w tym rejonie
badawczym występują już płytko pod powierzchnią terenu, bo głębokościach rzędu:
0,5 - 2,0 m p. p. t., tj. na rzędnych wysokościowych ok. 145,0 - 146,0 m n. p. m.
Z punktu widzenia Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów budowlanych /Dz.U.2012.463/ w omawianym
rejonie możemy mieć do czynienia ze złożonymi warunkami gruntowymi, możliwe
jest bowiem występowanie warstw gruntów niejednorodnych, zmiennych genetycznie
i litologicznie, przy obecności gruntów słabonośnych w postaci warstwy N nasypów o
znacznej miąższości i pylastych gruntów warstw C oraz płytkich wód gruntowych.

5. Wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
Z punktu widzenia Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów budowlanych /Dz.U.2012.463/ omawiany obiekt
prawdopodobnie należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej, przy czym
ostateczną opinię na powyższy temat może wydać tylko konstruktor obiektu /patrz: &
4.4 w/w Rozporządzenia/ na podstawie badań geotechnicznych gruntu, które
wykonano do prezentowanej poniżej „Dokumentacji badań podłoża gruntowego”.
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B/ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA
GRUNTOWEGO
1. WSTĘP
Niniejsza Dokumentacja powstała dla rozpoznania i udokumentowania
geotechnicznych warunków podłoża gruntowego na obszarze prowadzonej oceny
stanu technicznego zespołu zamkowego przy ulicy Jana Pawła II w Żarach.
Zakres wykonanych prac, tj. ilość, lokalizacja i głębokość wykonanych wierceń
i odkrywek fundamentowych wynika ze wskazań Projektanta planowanej inwestycji.

1.1. Podstawa prawna opracowania
Dokumentację wykonano w oparciu o:
A/ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych /Dz.U.2012.463/
B/ Obowiązujące normy europejskie takie, jak:
- PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne
- PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie
i

badanie podłoża gruntowego

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów.
Część 1: Oznaczanie i opis
- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów.
Część 2: Zasady klasyfikowania
C/ Wycofane normy polskie /informacyjnie i porównawczo/ takie, jak:
- PN – B – 04452. Geotechnika. Badania polowe
- PN – B – 02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne
- PN – B – 02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar
- PN – 86/B – 02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
- PN – 81/B – 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli
D/ art. 34 ust. 3 pkt. 2d ustawy: „Prawo budowlane”
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E/ art. 3 ust. 7 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”
F/ opracowanie Państwowego Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa o nazwie:
„Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7” - wyd. ITB Warszawa 2012 r.
Podstawą formalno-prawną do sporządzenia Dokumentacji jest:
- zlecenie wystawione przez Inwestora
- program badań opracowany przez Projektanta.
1.2. Zakres wykonanych robót

A/ Roboty terenowe
a/ Wykonanie 6 otworów przelotowych do głębokości 3,5 - 7,5 m p. p. t. Łączny
metraż wykonanych wierceń wyniósł 33,5 mb.
b/ Wykonanie 5 odkrywek fundamentowych do głębokości: 0,8 - 3,0 m p. p. t.
c/ Dodatkowo wykonano trzy sondowania udarową sondą lekką DPL [SD-10]
do głębokości: 3,0 - 5,0 m p. p. t. /łącznie 12,0 mb sondowań/ dla ustalenia stopnia
zagęszczenia sypkich gruntów podłoża występujących w rejonie badań.
Wykonany zakres prac, tj. ilość, lokalizacja i głębokość wykonanych wierceń
i odkrywek wynika ze wskazań Projektanta planowanej inwestycji.

B/ Badania laboratoryjne
W ramach badań laboratoryjnych pobranych w terenie prób gruntowych wykonano:
- oznaczenia wilgotności naturalnej i granic konsystencji dla 9 prób gruntów spoistych
o naturalnej wilgotności pobranych w trakcie wiercenia.
C/ Wykorzystana literatura i materiały archiwalne
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z Opinią geotechniczną dla ustalenia
geotechnicznych warunków podłoża terenu projektowanej przebudowy budynku
handlowo-usługowego w Żarach, ul. Broni Pancernej, dz. nr 798/2 pow. żarski, woj.
lubuskie - wyk. ZRG-W Bolesławiec, 2020 r.
- Techniczne badania podłoża gruntowego dla PT kotłowni w Żarach, ul. Zamkowa wyk. WBPBWiej. Zielona Góra, 1976 r.
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- Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla PT IV-kondygnacyjnego budynku i
mieszkalnego w Żarach, Kaczy Rynek - wyk. „Geoprojekt” Poznań, 1960 r.
- Wstępna opinia fizjograficzna dla terenu przeznaczonego pod zabudowę w Żarach,
Rynek - wyk. „Geoprojekt” Poznań, 1958 r.
- Archiwum Wierceń dla miasta Żary - wyk. Kombinat Geologiczny „ZACHÓD” 1977 r.
- Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunków podłoża terenu
projektowanej rozbudowy w m. Żary, ul. Podchorążych 41, woj. lubuskie - wyk.
„GEOCUR” Biuro Geologiczno-Projektowe Zielona Góra, 2012 r.
- Techniczne badania podłoża gruntowego dla projektowanej hali produkcyjnej
w Żarach przy ul. Wiśniowej - wyk. PGG „Geoprojekt-Zielona Góra”, 1998 r.
- Literatura geologiczna dotycząca rejonu Żar
- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50000 - ark. Żary
- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50000 - ark. Żary
- Mapa Geologiczno-Inżynierska Polski w skali 1 : 500000
- Normy i wytyczne geotechniczne
- WIŁUN Z., 2000 - Zarys geotechniki
- PISARCZYK ST., 2014 - Gruntoznawstwo inżynierskie
- PISARCZYK ST., 1999 - Mechanika gruntów
- red. BZÓWKA J., - Geotechnika komunikacyjna
- PAZDRO Z., 1983 – Hydrogeologia ogólna
- STUPNICKA E. 2007 - Geologia regionalna Polski
- KONDRACKI J. 2009 - Geografia regionalna Polski.

2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Obszar

wykonanych

robót

i

badań

geotechnicznych

pod

względem

administracyjnym należy do województwa lubuskiego, a występuje w jego
południowej części, w mieście Żary.
Teren wykonanych badań położony jest na północny-wschód od centrum
miasta Żary, w rejonie ulic: Jana Pawła II i Zamkowej.
Pod względem geograficznym wg podziału Kondrackiego obszar wykonanych
robót geotechnicznych należy do „Nizin Wielkopolsko-Śląskich”, które wchodzą
w skład podprowincji „Nizin Środkowopolskich” /318/, występuje w obrębie
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makroregionu o nazwie „Wał Trzebnicki” /318.4/ i mezoregionu „Wzniesienia Żarskie”
/318.41/, a przynależy do mikroregionu „Wysoczyzny Żarskiej” /318.411/.
Pod względem geomorfologicznym omawiany teren występuje w obrębie
Wysoczyzny Żarskiej i należy do tzw. Wzniesień Żarskich stanowiących strefę
pagórków glacitektonicznie zaburzonej moreny czołowej z okresu zlodowacenia
środkowopolskiego o silnej komplikacji budowy wgłębnej podłoża.
Dokumentowany

teren

zajmują

obszary

wcześniej

zagospodarowane

i ukształtowane nasypami antropogenicznymi o znacznej miąższości lokalnie
dochodzącej nawet do ok. 2,0 - 3,0 m. Teren ten to obiekty starego zamku, którego
założenia sięgają jeszcze XIII w. wielokrotnie przebudowywanego.
Powierzchnia terenu jest morfologicznie średnio urozmaicona, wznosi się w na
wysokość ok. 145,0 - 147,0 m n. p. m. i jest sztucznie zmieniona antropogenicznymi
nasypami niebudowlanymi oraz wielokrotnie przekopywana. W części zachodniej
i północnej występuje stara fosa zamkowa.
Położenie terenu dokumentowanego przedstawia mapa lokalizacyjna - zał. nr
1, zaś usytuowanie wierceń w jego obrębie zawiera mapa dokumentacyjna
stanowiąca załącznik graficzny nr 2 do niniejszego opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA
W

budowie

geologicznej

podłoża

rejonu

wykonanego

rozpoznania

maksymalnie do głębokości 7,5 m p. p. t. stwierdzono występowanie nasypów
antropogenicznych:

głównie

niebudowlanych

oraz

rodzimych

utworów

czwartorzędowych czterech różnych facji, a mianowicie:
1/ rzeczne piaski i żwiry z humusem i otoczakami wieku holoceńskiego
2/ zastoiskowe gliny piaszczyste i gliny pylaste plejstocenu
3/ wodnolodowcowe piaski różnej granulacji plejstocenu
4/ lodowcowe gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe ze żwirem plejstocenu.
Obserwujemy przy tym dużą zmienność budowy geologicznej zarówno w obrębie
poszczególnych profili pionowych wierceń, jak i na przestrzeni pomiędzy nimi.
Sekwencja osadów jest następująca:
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a/ bezpośrednio pod powierzchnią terenu na całym dokumentowanym obszarze
występuje warstwa antropogenicznych nasypów niebudowlanych o zmiennym
składzie: piaszczysto-kamienisto-żwirowo-żużlowo-gruzowo-gliniasto-humusowym z
kawałkami drewna i zmiennej miąższości, rzędu: 0,6 - 3,0 m, przy czym nie można
wykluczyć, że lokalnie może być ona jeszcze większa;
b/ poniżej w zachodniej części terenu, tj. w profilach otworów nr: I i 2 pod nasypami
wystąpiła cienka warstwa brązowych glin piaszczystych i glin pylastych o miąższości
ok. 0,5 - 1,0 m, które są rzeczno-zastoiskowymi osadami holocenu;
c/ z kolei w otworach nr: II i 1 pod nasypami wystąpiła cienka warstwa sypkich
osadów drobnoziarnistych, tj. piasków drobnych i średnich - często zaglinionych jasno-szarej i szarej barwy, których spąg schodzi na głębokość ok. 1,1 - 1,6 m pod
powierzchnię terenu. Są to również osady rzeczne holocenu;
d/ natomiast w profilach otworów nr: I - III pod nasypami mamy do czynienia z serią
gruboziarnistych korytowych osadów holocenu w postaci szarych do czarnych
zaglinionych piasków grubych ze żwirem oraz zaglinionych żwirów z otoczakami i
humusem. Ich spąg schodzi na głębokość, rzędu: 2,8 - 4,2 m p. p. t.;
e/

w otworze nr I, w północno-zachodniej części terenu sypkie osady holocenu

podściela od głębokości ok. 3,5 m p. p. t. seria zastoiskowych utworów
plejstocenu w postaci glin pylastych i glin pylastych z laminami piasku barwy szarej,
których spągu otworem wykonanym do głębokości 6,0 m p. p. t. nie przewiercono;
f/ z kolei w otworze nr IV bezpośrednio pod nasypami aż do głębokości obecnego
rozpoznania, tj. 7,5 m p. p. t. wystąpiła seria wodnolodowcowych osadów sypkich
plejstocenu w postaci jasno-szarych i brązowych piasków drobnych. Podobne
osady wystąpiły w otworze nr 2 w przelocie głębokości ok. 0,8 - 4,5 m p. p. t.
g/ spągowe partie profili w otworach nr: II - III i 1 zajmują lodowcowe utwory
czwartorzędu z okresu zlodowacenia środkowopolskiego w postaci ciemnoszarych brązowo-szarych glin zwięzłych i glin pylastych zwięzłych z domieszką żwiru.
Szczegółowy obraz budowy geologicznej podłoża w omawianym rejonie
badawczym przedstawiono na przekrojach geotechnicznych, które stanowią
załącznik graficzny nr 4 do niniejszego opracowania.
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Pod względem hydrogeologicznym rejon Żar występuje w „Regionie
Środkowej Odry” i należy wg podziału Paczyńskiego i Sadurskiego /PIG 2007 r./
do „Subregionu środkowej Odry południowego”.
W jego obrębie użytkowe piętra wodonośne występują w utworach czwartorzędu
i trzeciorzędu - w ośrodkach porowych osadów piaszczysto-żwirowych.
W dokumentowanym obszarze badań wody podziemne do głębokości
obecnego rozpoznania, tj. 7,5 m p. p. t. wystąpiły w postaci jednej warstwy
wodonośnej tj.: pierwszej czwartorzędowej warstwy wodonośnej występującej już
w obrębie podpowierzchniowych nasypów, które mają w przewadze charakter sypki
oraz w piaskach i żwirach zarówno holoceńskich jak i plejstoceńskich, które szczególnie w partiach podpowierzchniowych - dominują w podłożu na większości
dokumentowanego terenu.
Wody te mają generalnie swobodne zwierciadło, nawiercane były podczas obecnych
prac prowadzonych w okresie średnich stanów wód gruntowych na głębokościach,
rzędu: 0,6 - 1,8 m pod powierzchnią terenu, stabilizowały się zaś ok. 0,6 - 1,0 m pod
powierzchnią terenu badanego, tj. w poziomie ok. 145,21 - 145,70 m n. p. m.
Z analizy materiałów archiwalnych oraz z danych Rocznika Hydrogeologicznego
wynika, że wody takie przy stanach wysokich mogą pojawiać się nawet w poziomie
ok. 146,0 - 146,5 m n. p. m. tj. bezpośrednio pod powierzchnią terenu podtapiając
większość piwnic i obszarów fosy.
Sypkie grunty podłoża charakteryzują umiarkowane i dobre własności
filtracyjne, a ich średnie współczynniki filtracji określone na podstawie archiwalnych
analiz granulometrycznych wynoszą ok.: k = 0,000073 - 0,00084 m/s = 0,26 - 3,04
m/h = 6,2 - 73,0 m/d.
Wody gruntowe należy podejrzewać o agresywne właściwości względem
betonu, dlatego wszelkie elementy betonowe i żelbetonowe narażone na kontakt z
wodami gruntowymi powinny być antykorozyjnie zabezpieczane.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE
W dokumentowanym obszarze podłoże gruntowe charakteryzuje się znaczącą
niejednorodnością

geotechniczną,

w

rozpoznanym
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profilu

maksymalnie

do głębokości 7,5 m pod powierzchnię terenu występują bowiem zarówno grunty
nasypowe jak i rodzime grunty mineralne: sypkie i spoiste, które rozdzielono
w siedem warstw geotechnicznych.
Wyróżniono następującą sekwencję warstw geotechnicznych podłoża:
Warstwa I - [Mg] - zaliczono do niej występujące w podłożu bezpośrednim poziom
antropogenicznych nasypów niebudowlanych o zmiennym składzie: piaszczystokamienisto-żwirowo-żużlowo-gruzowo-gliniasto-humusowym z kawałkami drewna i
zmiennej miąższości, rzędu: 0,6 - 3,0 m, przy czym nie można wykluczyć, że lokalnie
może być ona większa. Należy ją traktować w całości jako warstwę słabonośną a
nawet nienośną z uwagi na bardzo zmienny skład oraz generalnie nie
skonsolidowany charakter. Grunty tej warstwy w większości przyjmują już
nawodniony charakter.

Warstwa II - [grsaCl, sasiCl] - to podnasypowe soczewki nie skonsolidowanych,
plastycznych glin piaszczystych i glin pylastych stwierdzone obecnie w profilach
otworów nr I i 2 do głębokości ok. 0,8 - 1,8 m p. p. t. Określono dla nich na podstawie
obecnie wykonanych oznaczeń laboratoryjnych średni stopień plastyczności w
wysokości IL = 0,37, któremu odpowiada wskaźnik konsystencji IC = 0,63. Jest to
warstwa nie skonsolidowanych gruntów słabo nośnych z uwagi na swoje
tiksotropowe, sufozyjne i wysadzinowe właściwości. Grunty te nie powinny
występować w podłożu fundamentów budowlanych z uwagi na dużą wrażliwość na
obciążenia dynamiczne, wstrząsy i wibracje.
Ustalone analizami laboratoryjnymi parametry tych gruntów są następujące:
- stopień plastyczności: IL = 0,37
- wskaźnik konsystencji: IC = 0,63
- wilgotność naturalna: 26,4 %.
Warstwa III - [FSa, grclMSa] - w jej skład zaliczono soczewki średnio
zagęszczonych, nawet z pogranicza luźnych piasków drobnych i średnich - lokalnie
zaglinionych - z niewielką domieszką żwiru, stwierdzone obecnie w profilach otworów
nr: II i 1 bezpośrednio pod nasypami warstwy I do głębokości ok. 1,1 - 1,6 m p. p. t.
Przyjęto dla nich na podstawie obecnie wykonanych dynamicznych sondowań
udarową sondą lekką DPL [SD-10] średni stopień zagęszczenia w wysokości ID =
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0,37, tj. Dr = 37 %. Grunty te w stanie naturalnym mają co najwyżej średnio nośny
charakter, dla posadawiania fundamentów wymagają dogęszczeń.
Wykonanymi sondowaniami sondą dynamiczną lekką DPL [SD-10] ustalono
następujące uśrednione parametry dla gruntów tej warstwy:
- stopień zagęszczenia: ID /Dr/ = 37 %
- efektywny kąt tarcia wewnętrznego:  ' = 300.

Warstwa IV - [grclCSa, HclGr] - obejmuje średnio zagęszczone zaglinione piaski
grube z lokalną domieszką żwiru oraz zaglinione żwiry z humusem rozpoznane w
podłożu raczej płytkim w profilach otworów nr: I - III bezpośrednio pod nasypami
warstwy I, pod gruntami spoistymi warstwy II lub gruntami sypkimi warstwy III do
głębokości rzędu: 2,8 - 4,2 m p. p. t. Przyjęto dla nich na podstawie obecnie
wykonanych dynamicznych sondowań udarową sondą lekką DPL [SD-10] średni
stopień zagęszczenia w wysokości ID = 0,43, tj. Dr = 43 %. Stanowią co najwyżej
średnio nośne podłoże budowlane, w zależności od zakładanych obciążeń mogą
jednak podlegać dogęszczeniu.
Wykonanymi sondowaniami sondą dynamiczną lekką DPL [SD-10] ustalono
następujące uśrednione parametry dla gruntów tej warstwy:
- stopień zagęszczenia: ID /Dr/ = 43 %
- efektywny kąt tarcia wewnętrznego:  ' = 32,50.

Warstwa

V

-

[sasiCl]

-

to

plastyczne,

lokalnie

nawet

z

pogranicza

miękkoplastycznych gliny pylaste z laminami nawodnionych piasków rozpoznane
obecnie jedynie w otworze nr I, w północno-zachodniej części terenu badań pod
żwirami warstwy IV w przelocie głębokości, rzędu: 3,5 - 6,0 m pod powierzchnią
terenu. Ustalony na podstawie obecnie wykonanych oznaczeń laboratoryjnych prób
gruntu pobranych w terenie ich stopień plastyczności wynosi IL = 0,47, któremu
odpowiada wskaźnik konsystencji IC = 0,53. Są to grunty bardzo wrażliwe na
przemakanie i przemarzanie. Mają też tiksotropowe właściwości, a w związku z tym
odznaczają się dużą wrażliwością na obciążenia dynamiczne, wstrząsy czy też
wibracje. Są to już jednak grunty skonsolidowane. Stanowią one co najwyżej średnio
nośne podłoże budowlane, ale tylko przede wszystkim z uwagi na ich głębokość
występowania oraz konsolidację.
Ustalone analizami laboratoryjnymi parametry tych gruntów są następujące:
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- stopień plastyczności: IL = 0,47
- wskaźnik konsystencji: IC = 0,53
- wilgotność naturalna: 32,6 %.
Warstwa VI - [FSa, MSa, CSa] - zaliczono do niej średnio zagęszczone z pogranicza
zagęszczonych, nawodnione piaski drobne, średnie i grube stwierdzone w podłożu
nieco głębszym, pod nasypami warstwy I w profilach otworów nr IV i 2. Ustalony
obecnie wykonanymi sondowaniami udarową sondą lekką DPL [SD-10] średni
stopień zagęszczenia gruntów tej warstwy wynosi ID = 0,61, tj. Dr = 61 %. Grunty tej
warstwy stanowią nośne podłoże budowlane, charakteryzują się korzystnymi
wartościami parametrów geotechnicznych.
Wykonanymi sondowaniami sondą dynamiczną lekką DPL [SD-10] ustalono
następujące uśrednione parametry dla gruntów tej warstwy:
- stopień zagęszczenia: ID /Dr/ = 61 %
- efektywny kąt tarcia wewnętrznego:  ' = 32,50.

Warstwa VII - [sasiCl, grsiCl, siCl] - to warstwa skonsolidowanych glin zwięzłych i
glin pylastych zwięzłych ze żwirem, które stwierdzono w spągowych partiach profili w
otworach nr: II - III i 1 od głębokości ok. 1,5 - 4,2 m p. p. t. i dominują tutaj co
najmniej do głębokości 6,0 m p. p. t. Oszacowano dla nich na podstawie badań
laboratoryjnych średni stopień plastyczności w wysokości IL = 0,11. Są to grunty
nośne, charakteryzują je korzystne wartości parametrów geotechnicznych.
Ustalone badaniami laboratoryjnymi parametry tych gruntów są następujące:
- stopień plastyczności: IL = 0,11
- wskaźnik konsystencji: IC = 0,89
- wilgotność naturalna: 20,9 %.
Szczegółowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podłożu gruntowym
dokumentowanego terenu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych, które
stanowią załącznik graficzny nr 4 do niniejszego opracowania.
Parametry geotechniczne wyróżnionych warstw gruntów zestawiono w
legendzie do przekrojów - zał. nr 5 - przy czym metodą bezpośredniego oznaczenia
wartości parametru określono tylko stopień zagęszczenia i kąt tarcia wewnętrznego
gruntów sypkich oraz wilgotność naturalną i granice konsystencji gruntów spoistych.
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Pozostałe natomiast parametry określone na podstawie korelacji normowych w
nawiązaniu do tabel i wykresów zawartych w normie: „PN – 81/B – 03020. Grunty
budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli” przedstawiono tylko poglądowo
ponieważ wymieniona norma polska przestała już obowiązywać.
Należy przy tym pamiętać, że są to zgodnie z Eurokodem 7 „wartości
wyprowadzone

parametru”.

Dla

uzyskania

„wartości

charakterystycznej

parametru” należy zastosować współczynnik korekcyjny /zwany w normie PN-81/B03020 współczynnikiem materiałowym/, który zgodnie z Eurokodem 7 zastosować
może jednak tylko Projektant obiektu.
Dodatkowo dla uzyskania „wartości obliczeniowej parametru” należy zastosować
jeszcze współczynniki częściowe, co również leży w gestii Projektującego.

6.OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH PODŁOŻA
Z przedstawionej powyżej analizy wynika, że:
a/ nienośny lub słabo nośny charakter mają antropogeniczne nasypy niebudowlane
warstwy I o bardzo zmiennym składzie i zmiennej miąższości, rzędu 0,6 - 3,0 m, przy
czym nie można wykluczyć, że lokalnie jest ona większa. Słabonośny charakter mają
też nie skonsolidowane gliny warstwy II;
b/ w określonych warunkach budowlanych, tj. w przypadku posadawiania na nich
ciężkich obiektów jako podłoże słabo nośne powinno się traktować także sypkie
grunty warstw: III i IV, których zagęszczenie jest tutaj niezbyt wysokie;
c/ podłożem co najmniej średnio nośnym są zarówno piaski warstwy VI jak i gliny
zwięzłe warstwy VII;
d/ będące z pogranicza miękkoplastycznych grunty spoiste warstwy V stanowią co
najwyżej średnio nośne podłoże budowlane, ale przede wszystkim z uwagi na ich
głębokość występowania oraz konsolidację, należy jednak pamiętać, że mają one
tiksotropowe właściwości, a w związku z tym odznaczają się dużą wrażliwością na
obciążenia dynamiczne, wstrząsy i wibracje;
e/ w podłożu stwierdzono obecność wód gruntowych w postaci pierwszej
czwartorzędowej

warstwy

wodonośnej

występujących

już

w

obrębie

podpowierzchniowych nasypów, które mają w przewadze charakter sypki oraz w
piaskach i żwirach zarówno holoceńskich jak i plejstoceńskich na głębokościach,
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rzędu: 0,6 - 1,8 m pod powierzchnią terenu, stabilizowały się zaś ok. 0,6 - 1,0 m pod
powierzchnią terenu badanego, tj. w poziomie ok. 145,21 - 145,70 m n. p. m.;
f/ z analizy materiałów archiwalnych wynika, że wody te przy stanach wysokich mogą
pojawiać się nawet w poziomie ok. 146,0 - 146,5 m n. p. m. tj. bezpośrednio pod
powierzchnią terenu podtapiając większość piwnic i obszarów fosy;
g/ powyższy obraz warunków geotechnicznych podłoża jest tylko interpolacją
międzyotworową i o tym, jak wyglądają rzeczywiste warunki każdorazowo będzie
można stwierdzić dopiero w wykopach budowlanych.
Reasumując: należy pamiętać iż przedstawiona powyżej analiza jest pewną
generalizacją budowy geologicznej i warunków geotechnicznych podłoża. W
omawianym rejonie mamy do czynienia ze strefami wymyć erozyjnych oraz
prawdopodobnie również innych zaburzeń glacitektonicznych, sedymentologicznych,
występują też antropogeniczne nasypy niebudowlane o znacznej miąższości, a w
związku z tym może tutaj następować zmienność warunków geotechnicznych
podłoża nawet na przestrzeni kilku - kilkunastu metrów, nie rozpoznana w obecnej
siatce wiertniczej.

7. CHARAKTERYSTYKA ODKRYWEK FUNDAMENTOWYCH
Postawione zadanie geotechniczne objęło wykonanie również pięciu odkrywek
fundamentów, w tym trzech odkrywek zewnętrznych i dwóch wewnątrz obiektów,
z których z kolei jedna została wykonana na styku dwóch ścian - stąd dwie karty.
Charakterystyka poszczególnych odkrywek wygląda następująco:

Odkrywka fundamentowa nr 1
Wykonana została wewnątrz obiektu, w jego północno-wschodnim narożu, przy
klatce schodowej prowadzącej z piwnicy. Jest to rejon, gdzie na zewnątrz obiektu
widać spękania ścian, których w piwnicy nie stwierdzono.
Mur kamienny ściany piwnicy w kształcie łukowym wspiera się na fundamencie
kamiennym
i

spoczywa

schodzącym
na

gruncie

na głębokość ok. 0,66 m poniżej posadzki piwnicy
rodzimym

w

postaci

piasku

drobnego,

średnio

zagęszczonego. Warstwy konstrukcyjne piwnicy zudowane są z betonu o grubości
0,1 m przedzielonego w środku warstwą izolacyjną z papy. Poniżej betonu mamy
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3

warstwy

cegieł

o

na odsadce fundamentowej

łącznej

grubości

0,28

m,

które

spoczywają

z kamieni ze spoiną wykonaną z gliny . Już na

głębokości 0,6 m poniżej betonowej posadzki piwnicy stwierdzono lustro wody
gruntowej o bardzo silnym napływie do wykopu.

Odkrywka fundamentowa nr 2a
Wykonana została wewnątrz obiektu, przy jego zachodniej ścianie, przy czym ten
fragment dotyczy ściany z cegły dobudowanej prostopadle do muru zewnętrznego.
Tutaj betonowy fundament ściany ma 0,38 m grubości, przy czym 0,15 m jego
grubości występuje ponad gruntowym podłożem piwnicy, podczas gdy 0,23 m jego
grubości zagłębia się w grunt i jest ułożony bezpośrednio na gruncie rodzimym
w postaci piasku drobnego, średnio zagęszczonego. Brak jest jakiejkolwiek izolacji.
Tutaj również już na głębokości 0,6 m poniżej gruntowego podłoża piwnicy
stwierdzono lustro wody gruntowej o bardzo silnym napływie do wykopu.

Odkrywka fundamentowa nr 2b
Wykonana została również wewnątrz obiektu, przy jego zachodniej ścianie i jest to
kamienny fragment muru zewnętrznego, do którego dobudowano ścianę z cegły
opisaną powyżej w odkrywce nr 2a.
Tutaj z kolei ściana kamienna schodzi na głębokość ok. 0,32 m poniżej gruntowego
podłoża piwnicy w sposób jednolity od góry ponad tym podłożem. Tutaj również
izolacja nie występuje a podłożem tak ułożonego muru - fundamentu jest grunt
rodzimy w postaci średnio zagęszczonego piasku drobnego. Podobnie jak w
odkrywce nr 2a woda występuje na głębokości 0,6 m poniżej podłoża piwnicy.

Odkrywka fundamentowa nr 3
Wykonana została na zewnątrz obiektu, przy jego południowo-zachodnim narożu
i obejmuje fundamenty wieży częściowo, tj. do wysokości ok. 4,0 m n. p. t.
kamiennej, powyżej zaś jej ściany wykonane już zostały z cegły.
W trakcie wykonywania odkrywki na głębokości ok. 1,0 m pod powierzchnią terenu
w odległości ok. 0,8 - 1,2 m od ściany natrafiono na drewnianą palisadę.
Odkrywkę z powodów powyższych utrudnień wykonano tylko do głębokości 2,1 m
pod powierzchnię terenu nie osiągając jeszcze poziomu posadowienia obiektu.
Fundamentem jest tu przedłużenie muru zewnętrznego i stanowi go ściana kamienna
w zaprawie wapiennej schodząca na głębokość większą od 2,1 m p. p. t.
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Brak jest jakiejkolwiek izolacji wodoszczelnej, przy czym woda w odkrywce wystąpiła
już na głębokości 0,7 m pod powierzchnią terenu.
Na podstawie profilu otworu nr IV wykonanego obok tej odkrywki można
domniemywać, że omawiany mur schodzi na głębokość ok. 3,0 m p. p. t., gdyż do
takiej głębokości występuje warstwa niebudowlanych nasypów piaszczysto-gliniastokamienisto-gruzowo-humusowych, a podłożem na którym został posadowiony
są rodzime piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym.

Odkrywka fundamentowa nr 4
Wykonana została na zewnątrz obiektu, przy jego północno-wschodnim narożu
i obejmuje przypuszczalnie różnowiekowe fundamenty wieży częściowo kamiennej,
w części górnej zaś jej ściany wykonano już z cegły.
Odkrywkę wykonano na całej długości zewnętrznej, ceglanej ściany wieży
/przypuszczalnie dobudowywanej do konstrukcji pierwotnej/. Na jej powierzchni
widać liczne spękania. Ściana ta została posadowiona na dwóch dwuteownikach
stalowych wypełnionych cegłą, które wystają ok. 0,3 m nad powierzchnię terenu.
Poniżej występuje jeszcze wygięta belka betonowa, która jest złamana w środku.
W podłożu ściany wieży od strony wewnętrznej obiektu mamy do czynienia z
kamiennym fundamentem o szerokości ok. 0,8 - 1,0 m, który schodzi na głębokość
2,1 m poniżej poziomu powierzchni terenu przy obiekcie. Fundament ten wystaje
poza obecny obrys obiektu, co może świadczyć o pierwotnie większym zasięgu
wieży i jej późniejszej przebudowie. Fundament ten wchodzi /jest wpięty/ w kamienny
mur, który otacza od zewnątrz zamek oddzielając go od fosy. Mur ten schodzi na
głębokości przekraczające 2,9 m poniżej powierzchni terenu w fosie przy wieży.
Z kolei w podłożu omawianej ściany ceglanej pod fundamentem z dwuteowników i
cegły o grubości ok. 0,3 m występuje fundament niewątpliwie starszy, jakim jest
fundament łukowy wykonany z cegły i oparty na głębokości 1,3 m poniżej
powierzchni terenu na belce drewnianej. Belka ta po bokach i od spodu obudowana
jest kamieniami. Dodatkowo przy belce drewnianej mamy do czynienia z fragmentem
drewnianej kanalizacji odpływowej.
Zarówno kamienny fundament jak i mur zewnętrzny przy fosie posadowione są
przypuszczalnie na warstwie gruntów rodzimych, którymi są w tym rejonie co
najwyżej średnio zagęszczone holoceńskie żwiry zaglinione z humusem tarasy
zalewowej potoku Żarki, którego zakryte koryto występuje na północ od ulicy Jana
Pawła II. Lustro wody gruntowej wystąpiło w odkrywce na głębokości ok. 1,0 m p. p. t
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Odkrywka fundamentowa nr 5
Wykonana została na zewnątrz obiektu, przy murze okalającym fosę zamkową od
strony zachodniej, w rejonie gdzie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne tegoż muru.
Jest to mur kamienny o szerokości ok. 1,2 m i wysokości ok. 3,2 m powyżej poziomu
dna fosy zamkowej z przyporami kamiennymi od strony fosy.
Mur ten ma przedłożenie w podłoże na głębokość 1,7 m poniżej dna fosy
i posadowiony jest na warstwie izolacyjnej z gliny piaszczystej o grubości ok. 0,1 m
spoczywającej bezpośrednio na podłożu rodzimym, którym jest w tym rejonie
zagliniony żwir z humusem.
Woda gruntowa w odkrywce pojawiła się na głębokości 0,8 m poniżej dna fosy.

8. WNIOSKI I ZALECANIA
8.1. Zadanie geotechniczne rozwiązano przy pomocy 4 otworów przelotowych
wykonanych do głębokości 6,0 - 7,5 m p. p. t., dwóch otworów w odkrywkach do
głębokości: 3,5 - 4,5 m p. p. t., pięciu odkrywek fundamentowych oraz trzech
sondowań udarową sondą lekką DPL [SD-10] a także przy pomocy oznaczeń
laboratoryjnych prób gruntów spoistych pobranych w terenie.
8.2. Podłoże gruntowe dokumentowanego obszaru jest zbudowane z gruntów
nasypowych oraz rodzimych gruntów mineralnych: sypkich i spoistych, które
rozdzielono w siedem warstw geotechnicznych, a mianowicie:
- warstwa I - niebudowlane nasypy o słabonośnym i nienośnym charakterze
- warstwa II - plastyczne gliny piaszczyste ze żwirem i gliny pylaste o IL = 0,37
- warstwa III - średnio zagęszczone piaski drobne i średnie ze żwirem o ID = 0,37
- warstwa IV - średnio zagęszczone żwiry zaglinione z humusem oraz zaglinione
piaski grube ze żwirem o ID = 0,43
- warstwa V - plastyczne do miękkoplastycznych gliny pylaste ze żwirem o IL = 0,47
- warstwa VI - średnio zagęszczone piaski drobne, średnie i grube o ID = 0,61
- warstwa VII - twardoplastyczne gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe o IL = 0,11.
8.3. Jako podłoże budowlane słabonośne do nienośnego należy traktować
niebudowlane nasypy antropogeniczne warstwy N gdyż mają one bardzo zmienny
skład i nie skonsolidowany charakter oraz znaczne miąższości.
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8.4. Słabonośny charakter mają też nie skonsolidowane gliny warstwy II z uwagi na
swój plastyczny, tiksotropowy i sufozyjny charakter oraz dużą skłonność do osiadań
i podatność na obciążenia dynamiczne, wstrząsy czy wibracje.
8.5. Podłożem co najmniej średnio nośnym są zarówno średnio zagęszczone do
zagęszczonych piaski warstwy VI jak i twardoplastyczne gliny zwięzłe warstwy VII.
8.6. Będące z pogranicza miękkoplastycznych pylaste grunty spoiste warstwy V
stanowią co najwyżej średnio nośne podłoże budowlane, ale przede wszystkim z
uwagi na ich głębokość występowania oraz konsolidację, należy jednak pamiętać, że
mają one tiksotropowe właściwości, a w związku z tym odznaczają się również dużą
wrażliwością na obciążenia dynamiczne, wstrząsy i wibracje. Nie stwierdzono ich
przy tym w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zamkowego
8.7. W podłożu gruntowym dokumentowanego terenu badań stwierdzono obecność
wód gruntowych w postaci pierwszej czwartorzędowej warstwy wodonośnej
występujących już w obrębie podpowierzchniowych nasypów, które mają w
przewadze charakter sypki oraz w piaskach i żwirach zarówno holoceńskich jak i
plejstoceńskich na głębokościach, rzędu: 0,6 - 1,8 m pod powierzchnią terenu,
stabilizowały się zaś ok. 0,6 - 1,0 m pod powierzchnią terenu badanego, tj. w
poziomie ok. 145,21 - 145,70 m n. p. m.
8.8 Z analizy materiałów archiwalnych oraz z danych Rocznika Hydrogeologicznego
wynika, że wody takie przy stanach wysokich mogą pojawiać się nawet w poziomie
ok. 146,0 - 146,5 m n. p. m. tj. bezpośrednio pod powierzchnią terenu podtapiając
większość piwnic i obszarów fosy.
8.9. Sypkie grunty podłoża charakteryzują umiarkowane i dobre własności filtracyjne,
a ich średnie współczynniki filtracji określone na podstawie archiwalnych analiz
granulometrycznych wynoszą ok.: k = 0,000073 - 0,00084 m/s = 0,26 - 3,04 m/h
= 6,2 - 73,0 m/d.
8.10. Wody gruntowe należy podejrzewać o agresywne właściwości względem
betonu, dlatego wszelkie elementy betonowe i żelbetonowe narażone na kontakt z
wodami gruntowymi powinny być antykorozyjnie zabezpieczane.
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8.11. Omawiany obiekt posadawiany był w przeszłości na przestrzeni wieków
w różnorodny sposób i wielokrotnie przebudowywany. Sposoby jego posadawiania w
rejonach stwierdzonych obecnych awarii opisano w rozdziale nr 7 niniejszej
Dokumentacji, a ich schematyczne obrazy zawierają załączniki graficzne nr 9, tj.
szkice obecnie wykonanych odkrywek fundamentowych.
8.12. Zwraca się jednocześnie uwagę na fakt, że w otwartych wykopach
budowlanych

grunty

sypkie

ulegają

pewnemu

odprężeniu,

co

skutkuje

zmniejszeniem ich zagęszczenia ustalanego w wykopie w stosunku do wartości
osiąganych z powierzchni.
8.13. Przy projektowaniu posadowień bezpośrednich należy przyjąć na podstawie
obserwacji z ostatnich sezonów zimowych, że głębokość przemarzania gruntów
wynosi w tym rejonie ok. 0,8 - 1,0 m.
8.14. Z punktu widzenia Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów budowlanych /Dz.U.2012.463/ w omawianym
rejonie mamy do czynienia ze złożonymi warunkami gruntowymi podłoża,
stwierdzono bowiem występowanie warstw gruntów niejednorodnych, zmiennych
genetycznie i litologicznie, przy obecności w podłożu płytkim i średnio głębokim
gruntów słabonośnych i nienośnych w postaci warstwy I nasypów niebudowlanych o
znaczącej miąższości i zmiennym składzie, pylastych gruntów tiksotropowych
warstwy II oraz niezbyt dobrze zagęszczonych gruntów sypkich warstw: III i IV
a także przy obecności wód gruntowych powyżej poziomu posadowienia obiektu
8.15.. Z punktu widzenia cytowanego powyżej Rozporządzenia MTBiGM z 25
kwietnia 2012 r. omawiany obiekt proponuje się zaliczyć co najmniej do drugiej
kategorii geotechnicznej, przy czym ostateczną opinię na powyższy temat może
wydać tylko konstruktor obiektu /patrz: & 4.4 w/w Rozporządzenia/ na podstawie
obecnie wykonanych badań geotechnicznych gruntów oraz w oparciu o znane mu
parametry konstrukcyjne tego obiektu.
8.16. Parametry do obliczeń można przyjąć na podstawie wartości parametrów
zapisanych w legendzie do przekrojów - patrz: załącznik nr 5 - przy czym należy
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pamiętać, że są to zgodnie z Eurokodem 7 „wartości wyprowadzone parametru”.
Dla uzyskania „wartości charakterystycznej parametru” należy zastosować
współczynnik korekcyjny /zwany w normie PN-81/B-03020 współczynnikiem
materiałowym/ wynoszącym zazwyczaj  m = 0,9, który zgodnie z Eurokodem 7
zastosować może jednak tylko Projektant. Dodatkowo dla uzyskania „wartości
obliczeniowej parametru” należy zastosować jeszcze współczynniki częściowe, co
również leży w gestii projektującego.
8.17. Należy pamiętać iż przedstawiona powyżej analiza jest pewną generalizacją
budowy geologicznej i warunków geotechnicznych podłoża, a w związku z tym może
następować zmienność warunków podłoża - szczególnie płytkiego - nawet na
przestrzeni kilku - kilkunastu metrów.
8.18. W związku z tym, co powiedziano powyżej wskazanym jest prowadzenie
stałego nadzoru geotechnicznego nad prowadzonymi tutaj robotami wykopowymi i
ziemnymi w postaci odbioru rodzaju i stanu gruntów stwierdzanych w wykopie.
8.19. W trakcie prowadzenia ewentualnej wymiany gruntów należy pamiętać, by na
gruntach spoistych warstw: II, V i VII nie układać bezpośrednio podsypki piaszczystożwirowej utrzymującej wodę i uplastyczniającej spoiste grunty jej podłoża, ale
odcinać ją od warstwy gruntów spoistych warstwą „chudego betonu”.
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Załącznik nr 3.1

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU PRZELOTOWEGO
Temat: ŻARY - ul. Jana Pawła II - dz. nr
322/1 - stan techniczny zespołu zamkowego
Głęb.
w /m/

Stratygrafia

Poz.
wody

Profil
litol.

Numer otworu : ……I…………..
Rzędna terenu: 146,45 m n. p. m.

Rodzaj gruntu

Wilgo
tność

Ilość
wałecz.

Stan
gruntu

Numer
warstwy

w

-

ln

I

w

-

ln

I

w

4x5

pl

II

n

-

szg

IV

w

5x6

pl

V

w

6x7

pl/mpl

V

0.o
Mg

0.80
▼
‾‾‾‾‾‾‾

Mg

1.o

1.8

Piasek gruby zagliniony ze
żwirem, szary

R

3.o

grcl
CSa

T

O R

Z

2.o

1.80
▼
‾‾‾‾‾‾‾

Glina piaszczysta ze
żwirem i otoczakami,
brązowa

Ę

D

grsaCl

Nasyp gruzowy, ciemno-br.
0.4
Nasyp piaszczystogliniasto-gruzowy, ciemnobrązowy
0.8

sasiCl

Glina pylasta, szara

C

4.o

Z

W

A

3.5

4.5

5.o

sasiCl

Glina pylasta z wkładkami
piasku drobnego, szara

6.o

6.o

Uwagi:

Opracował:
mgr Zbigniew Curyło

Załącznik nr 3.2

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU PRZELOTOWEGO
Temat: ŻARY - ul. Jana Pawła II - dz. nr
322/1 - stan techniczny zespołu zamkowego
Głęb.
w /m/

Stratygrafia

Poz.
wody

Profil
litol.

Numer otworu : ……II…………..
Rzędna terenu: 146,34 m n. p. m.

Rodzaj gruntu

Wilgo
tność

Ilość
wałecz.

Stan
gruntu

Numer
warstwy

w

-

ln

I

m/n

-

ln/szg

I

n

-

szg

III

n

-

szg

IV

w

1x1

tpl

VII

w

1x0

tpl/płzw

VII

0.o
Mg

Nasyp piaszczystożwirowo-żużlowohumusowy, c.brąz.-czarny
0.7

0.80
▼▼
‾‾‾‾‾‾‾

1.o

Mg

Ę
Z

2.8

siCl

Glina zwięzła, szara

C

4.o

Z

W

A

R

3.o

Żwir zagliniony z
otoczakami i humusem,
czarny

HclGr

T

2.o

Piasek średni zagliniony ze
żwirem, jasno-szary
1.6

O R

D

grcl
MSa

Nasyp piaszczystogliniasto-żwirowy, szary
1.1

4.5

5.o
grsiCl

Glina zwięzła ze żwirem,
ciemno-szara

6.o

6.o

Uwagi:

Opracował:
mgr Zbigniew Curyło

Załącznik nr 3.3

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU PRZELOTOWEGO
Temat: ŻARY - ul. Jana Pawła II - dz. nr
322/1 - stan techniczny zespołu zamkowego
Głęb.
w /m/

Stratygrafia

Poz.
wody

Profil
litol.

Numer otworu : ……III…………..
Rzędna terenu: 146,70 m n. p. m.

Rodzaj gruntu

Ilość
wałecz.

Stan
gruntu

Numer
warstwy

-

ln/szg

I

n

-

szg

IV

w

1x1

tpl

VII

Wilgo
tność

0.o

w

1.00
▼▼
‾‾‾‾‾‾‾

1.o

Mg

Nasyp piaszczystogliniasto-kamienisty z
fragmentami ceramiki,
szaro-czarny

Z

2.o

Ę

D

n

HclGr

Żwir zagliniony na granicy
żwiru gliniastego z otocz. i
humusem, czarny

4.2

C

4.o

Z

W

A

R

3.o

T

O R

2.2

5.o

siCl

Glina zwięzła na granicy
gliny pylastej zwięzłej,
brązowo-szara

6.o

6.o

Uwagi:

Opracował:
mgr Zbigniew Curyło

Załącznik nr 3.4

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU PRZELOTOWEGO
Temat: ŻARY - ul. Jana Pawła II - dz. nr
322/1 - stan techniczny zespołu zamkowego
Głęb.
w /m/

Stratygrafia

Poz.
wody

Profil
litol.

0.o

Numer otworu : ……IV…………..
Rzędna terenu: 145,91 m n. p. m.

Rodzaj gruntu

Mg

Nasyp piaszczystokamienisto-humusowogruzowy, brązowo-czarny
0.6

Mg

Nasyp piaszczystogliniasto-żwirowy z
fragmentami drewna,
ciemno-szary

0.70
▼▼
‾‾‾‾‾‾‾
1.o

Wilgo
tność

Ilość
wałecz.

Stan
gruntu

Numer
warstwy

w

-

ln

I

n

-

szg

I

n

-

szg

I

n

-

szg

VI

2.o

Nasyp z piasku
zaglinionego ze żwirem i
kawałkami cegły, c.szary
3.o

FSa

Piasek drobny, brązowy

C

5.o

Z

W

A

4.o

R

T

O R

3.o

Mg

Z

Ę

D

2.3

6.o

7.o

7.5

7.5

Uwagi:

Opracował:
mgr Zbigniew Curyło

Załącznik nr 3.5

KARTA DOKUMENTACYJNA
PROFILU W ODKRYWCE FUNDAMENTOWEJ
Temat: ŻARY - ul. Jana Pawła II - dz. nr
322/1 - stan techniczny zespołu zamkowego
Głęb.
w /m/

Stratygrafia

Poz.
wody

0.o

Profil
litol.
Mg

Numer odkrywki : ……1…………..
Rzędna terenu: 145,90 m n. p. m.

Rodzaj gruntu

Ilość
wałecz.

Stan
gruntu

Numer
warstwy

w/m

3x4

tpl/pl

I

m

-

szg

III

w

2x2

tpl

VII

-

1x1

tpl

VII

Wilgo
tność

Płyta betonowa z papą
0.1

mw

Posadzka ceglana
0.45
Nasyp gliny z otoczakami
0.7

mw

Mg

Ę

D

Mg
0.60
▼▼
‾‾‾‾‾‾‾

Z

FSa

sasiCl

Piasek drobny, szary
1.1
Glina pylasta, szarobrązowa
1.6

A

2.o

R

T

O R

1.o

Glina zwięzła na granicy
gliny pylastej zwięzłej,
ciemno-szara

3.o

C

Z

W

siCl

3.5

Uwagi: do głębokości 1,1 m profil
rozpoznano wykopem, poniżej,
tj. 1,1 - 3,5 m pod posadzką
piwnicy prowadzono wiercenie
przy pomocy wiertnicy ręcznej

3.5

Opracował:
mgr Zbigniew Curyło

Załącznik nr 3.6

KARTA DOKUMENTACYJNA
PROFILU W ODKRYWCE FUNDAMENTOWEJ
Temat: ŻARY - ul. Jana Pawła II - dz. nr
322/1 - stan techniczny zespołu zamkowego
Głęb.
w /m/

Stratygrafia

Poz.
wody

0.o

Mg
Mg
sasiCl

Rzędna terenu: 145,90 m n. p. m.

Rodzaj gruntu
Płyta betonowa
0.1
Nasyp z piasku i gliny z
otoczakami, szary
0.6
Glina pylasta, brązowa
0.8

Ilość
wałecz.

Stan
gruntu

Numer
warstwy

w/m

-

ln

I

w

4x4

pl

II

n

-

szg

VI

n

-

szg

VI

n

-

szg

VI

Wilgo
tność
mw

D

0.60
▼▼
‾‾‾‾‾‾‾

1.o

Profil
litol.

Numer odkrywki : ……2…………..

Piasek drobny, jasno-szary

Z

Ę

FSa

O R

MSa

Piasek średni, jasno-szary

3.o

C

Z

3.o

W

A

R

T

2.o

1.5

CSa

Piasek gruby, jasno-szary

4.o

4.5

Uwagi: do głębokości 0,8 m profil
rozpoznano wykopem, poniżej,
tj. 0,8 - 4,5 m pod posadzką
piwnicy prowadzono wiercenie
przy pomocy wiertnicy ręcznej

4.5

Opracował:
mgr Zbigniew Curyło

Zał. nr 5

LEGENDA DO PRZEKROJÓW
TEMAT: ŻARY - ul. Jana Pawła II - dz. nr 322/1 - stan techniczny zespołu zamkowego

WARTOŚCI WYPROWADZONE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
wg PN-EN 1997-2:2009
Wartość określona na podstawie badań laboratoryjnych i sondowań

I

NN

Mg

II

Gp,
Gp+Ż,
G

saCl, grsaCl,
sasiCl

Pd,
Pszagl+Ż

FSa,
grclMSa

III
IV

V

VI

VII

Przagl+Ż,
Żzagl+KO+H

grclCSa,
HclGr

G  , G  //Pd

sasiCl

Pd,
Ps,
Pr
G ,

FSa,
MSa,
CSa
sasiCl,
siCl,
grsiCl

Gz,
Gz+Ż

Opracował:
mgr Zbigniew Curyło
upr. geol. nr 071025

Moduł edometryczny
Moed [MPa]

Współczynnik filtracji
k [m/s]

Spójność efektywna
c’ [kPa]

Efektywny kąt tarcia
wewnętrznego φ [O]

Gęstość objętościowa
gruntu ρ [Mg/m3]

Wilgotność naturalna
wn [%]

Wartość przyjęta z literatury, norm I opracowań archiwalnych

Stan gruntu ID/IL

-

Litologia wg
PN-EN ISO 146881:2006

Litologia wg
PN-B-02480:1986

Numer warstwy
geotechnicznej

1

Geneza wg załącznika
krajowego do
PN-EN ISO 146882:2006



Nasypy niebudowlane piaszczysto-gruzowo-giniasto-humusowe

RFP

0.37
0.37

RFP

GLH

0.61
GLF

GLM



2.00

1

12

1

-

20

1

-

-

45

1

-

-

140

-

21

1

-

76

1

-

45

1

11

1



26

1

1.85

1

30

18

1

2.05

1

32.5

1.90

1

13

1.90

1

32.5

2.10

1

20

32.6





1

21

1

1



/61%/
0.11





/43%/
0.47

26.4



/37%/
0.43

RFP





24

1

20.9



1



-

35

1

Zał. nr 8

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH
Temat: ŻARY - ul. Jana Pawła II - dz. nr 322/1 - stan techniczny zespołu zamkowego

I
I
I
II
II
III
1
1
2

Rodzaj
próby

1.5
4.0
5.0
3.5
5.0
5.0
1.2
2.5
0.7

Opracował:
mgr Zbigniew Curyło
upr. geol. nr 071025

NW
NW
NW
NW
NW
NW
NW
NW
NW

Rodzaj
gruntu i
barwa
grsaCl, brąz.
sasiCl, szara
sasiCl, szara
siCl, szara
grsiCl c.szara
siCl, brąz.-sz.
sasiCl, sz.-br.
siCl, c.szara
sasiCl, brąz.

w
w
w
w
w
w
w
w
w

Stan
gruntu

Głęb.
badania
w /m/
p. p. t.

Ilość wał.

Numer
otworu

Wilgotność

Badania makroskopowe

4x5
5x6
6x7
1x1
1x0
1x1
2x2
1x1
4x4

pl
pl
mpl
tpl
tpl/płzw
tpl
tpl
tpl
pl

Analiza wilgotności
Wilgotność
naturalna %

Stopień
plastyczności

wn

IL

21.8
32.2
33.0
21.0
20.6
19.6
24.4
19.2
30.9

0.38
0.44
0.50
0.13
0.04
0.12
0.18
0.10
0.35

Zał. nr 9.1

SZKIC

ODKRYWKI

FUNDAMENTOWEJ

Nr 1

Temat: ŻARY - ul. Jana Pawła II - dz. nr 322/1 - stan techniczny zespołu zamkowego

Obiekt: Odkrywka wewnętrzna przy klatce schodowej w piwnicy

Głębokość w [m]
od poziomu wykonania
betonowa posadzka piwnicy - H = 145.90 m n. p. m.

ro.o

■0.2

beton
beton

poziom wykonania

papa

cegła

-0.4

0.6

-0.8

-1.0

■1.2

-1.4

■1.6

■1.8

"2.0

.2.2

■2.4

-2.6

■2.8

-3.0

Rodzaj fundamentu:

ława kamienna ze spoiwem z gliny

Rodzaj i stan gruntu pod fundamentem: Piasek drobny, średnio zagęszczony
Poziom i rzędna lustra wody w odkrywce: 0.60 m p. p. t. - 145,30 m n. p. m.
Opracował:
mgr Zbigniew Curyło

Odkrywka fundamentowa wewnętrzna nr 1
Wykonana została wewnątrz obiektu, w jego północno-wschodnim narożu, przy klatce
schodowej prowadzącej z piwnicy Miejsce wykonania odkrywki
Lokalizacja odkrywki

Klatka schodowa

Warstwy konstrukcyjne piwnicy w odkrywce nr 1 .

- beton posadzki 5 cm
- papa
Warstwa cegieł pod dalszą częścią posadzki

- chudy beton 5 cm
warstwa
cegieł
ułożona
obok
kamiennej ściany oraz
pod całą posadzką
zbudowana z trzech
cegieł
o
łącznej
grubości
28 cm
- warstwa dużych ,
poukładanych na sobie
kamieni
,
uszczelnionych szarą
gliną . Grubość 25 cm .
Fundament kamienny
schodzi na głębokość
ok. 0,66 m poniżej
posadzki

piwnicy

i spoczywa na gruncie
rodzimym w postaci
piasku

drobnego,
średnio

zagęszczonego.

Już

głębokości

na
0,6

m

poniżej

betonowej

posadzki

piwnicy

stwierdzono

lustro wody gruntowej
o

bardzo

silnym

napływie do wykopu.

Odkrywka fundamentowa wewnętrzna nr 2 a
Wykonana została wewnątrz obiektu, przy jego zachodniej ścianie dobudowanej
prostopadle z cegły do muru zewnętrznego .

Mur ceglany

Mur kamienny

Odkrywka 2 a

Odkrywka 2 b

Betonowy fundament ściany ceglanej ma 0,38 m grubości, przy czym 0,15 m jego
grubości występuje ponad gruntowym podłożem piwnicy, podczas gdy 0,23 m jego
grubości zagłębia się w grunt i jest ułożony bezpośrednio na gruncie rodzimym w
postaci piasku drobnego, średnio zagęszczonego. Brak jest jakiejkolwiek izolacji. Tutaj
również już na głębokości 0,6 m poniżej gruntowego podłoża piwnicy stwierdzono
lustro wody gruntowej o bardzo silnym napływie do wykopu.

Odkrywka fundamentowa wewnętrzna nr 2 b
Wykonana została również wewnątrz tego samego piwnicznego obiektu i jest to
kamienny fragment muru zewnętrznego, do którego dobudowano ścianę z cegły
opisaną powyżej w odkrywce nr 2a. Ściana kamienna schodzi na głębokość ok. 0,32
m poniżej gruntowego podłoża piwnicy w sposób jednolity od góry ponad tym
podłożem. Tutaj również izolacja nie występuje a podłożem tak ułożonego muru fundamentu jest grunt rodzimy w postaci średnio zagęszczonego piasku drobnego.
Podobnie jak w odkrywce nr 2a woda występuje na głębokości 0,6 m poniżej podłoża
piwnicy.

Odkrywka fundamentowa zewnętrzna nr 3
Wykonana została na zewnątrz obiektu, przy jego południowo-zachodnim narożu
i obejmuje fundamenty wieży częściowo, tj. do wysokości ok. 4,0 m n. p. t. kamiennej,
powyżej zaś jej ściany wykonane już zostały z cegły.

W trakcie wykonywania odkrywki na głębokości ok. 1,0 m pod powierzchnią terenu
w odległości ok. 0,8 - 1,2 m od ściany natrafiono na drewnianą palisadę. Fundamentem
jest tu przedłużenie muru zewnętrznego i stanowi go ściana kamienna w zaprawie
wapiennej schodząca na głębokość większą od 2,1 m p. p. t

Przedłużenie kamiennego muru – fundament
ściana kamienna

Drewniana
pozioma
palisada
wzmacniającym ją pionowym palem

ze

Brak jest jakiejkolwiek izolacji wodoszczelnej, przy czym woda w odkrywce wystąpiła
już na głębokości 0,7 m pod powierzchnią terenu. Na podstawie profilu otworu
kontrolnego nr IV wykonanego obok tej odkrywki można domniemywać, że omawiany
mur schodzi na głębokość ok. 3,0 m p. p. t., gdyż do takiej głębokości występuje
warstwa

niebudowlanych

nasypów

piaszczysto-gliniasto-kamienisto-gruzowo-

humusowych, a podłożem na którym został posadowiony są rodzime piaski drobne
w stanie średnio zagęszczonym.

Odkrywka fundamentowa zewnętrzna nr 4
Wykonana została na zewnątrz obiektu, przy jego północno-wschodnim narożu
i obejmuje przypuszczalnie różnowiekowe fundamenty wieży częściowo kamiennej
w części górnej zaś jej ściany wykonano już z cegły.

Odkrywkę wykonano na całej długości zewnętrznej, ceglanej ściany wieży
/przypuszczalnie dobudowywanej do konstrukcji pierwotnej/. Na jej powierzchni widać
liczne spękania. Ściana ta została posadowiona na dwóch dwuteownikach stalowych
wypełnionych cegłą, które wystają ok. 0,3 m nad powierzchnię terenu.

Poniżej

występuje jeszcze wygięta belka betonowa, która jest złamana w środku.

W podłożu omawianej ściany ceglanej pod fundamentem z dwuteowników i cegły
o grubości ok. 0,3 m występuje fundament niewątpliwie starszy, jakim jest fundament
łukowy wykonany z cegły i oparty na głębokości 1,3 m poniżej powierzchni terenu na
belce drewnianej. Belka ta po bokach i od spodu obudowana jest kamieniami.
Dodatkowo przy belce drewnianej mamy do czynienia z fragmentem
kanalizacji odpływowej.

drewnianej

Ceglany fundament łukowy obudowany od dołu kamieniami

Drewniana belka obudowa kamieniami

W podłożu ściany wieży od strony wewnętrznej obiektu mamy do czynienia
z kamiennym fundamentem o szerokości ok. 0,8 - 1,0 m, który schodzi na głębokość
2,1 m poniżej poziomu powierzchni terenu przy obiekcie. Fundament ten wystaje poza
obecny obrys obiektu, co może świadczyć o pierwotnie większym zasięgu wieży i jej
późniejszej przebudowie.

Fundament ten wchodzi /jest wpięty/ w kamienny mur, który otacza od zewnątrz zamek
oddzielając go od fosy. Mur ten schodzi na głębokości przekraczające 2,9 m poniżej
powierzchni terenu w fosie przy wieży. W odległości około 0,8 m od kamiennego
fundamentu

ułożona

została

pochodząca z początków 20 wieku .

ceramiczna

kanalizacja

najprawdopodobniej

Odkrywka fundamentowa zewnętrzna nr 5
Wykonana została na zewnątrz obiektu, przy murze okalającym fosę zamkową od
strony zachodniej, w rejonie gdzie nastąpiło najprawdopodobniej uszkodzenie
mechaniczne tegoż muru.

Jest to mur kamienny o szerokości ok. 1,2 m i wysokości ok. 3,2 m powyżej poziomu
dna fosy zamkowej z przyporami kamiennymi od strony fosy.
Mur ten ma przedłożenie w podłoże na głębokość 1,7 m poniżej dna fosy
i posadowiony jest na warstwie izolacyjnej z gliny piaszczystej o grubości ok. 0,1 m
spoczywającej bezpośrednio na podłożu rodzimym, którym jest w tym rejonie
zagliniony żwir z humusem. Woda gruntowa w odkrywce pojawiła się na głębokości
0,8 m poniżej dna fosy.

