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Zakres inwestycji 
(opracowania): 

   KOMPLEKS REKREACYJNY OBEJMUJĄCY: 
- BUDYNEK GŁÓWNY  CENTRUM SPORTÓW WODNYCH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI:  
  WOD-KAN, ELEKTRYCZNA, C.O., C.W.U, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI,    
  TECHNOLOGII ROZDZIELNI CIEPŁA, UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ; 
- ZESPÓŁ PRAKINGÓW; 
- OBIEKTY TECHNICZNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  
  STACJA TRANSFORMATOROWA, WYMIENNIKOWNIA, 
- DROGI , PLACE, CHODNIKI, PARKINGI; 
- MAŁA ARCHITEKTURA; 
- DWA ZJADZY Z ULICY TRUBAKOWSKIEJORAZ WEWNĘTRZNĄ DROGĄ  WRAZ Z NIEZBĘDNYMI  
  ELEMENTAMI ORGANIZACJI RUCHU; 
- ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO, 
- NASADZENIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI. 
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Zawartość 
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1  Wstęp 

1.1  Opis ogólny przyjętych rozwiązań 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt posadowienia nowo projektowanego Centrum 

Sportów Wodnych w Chełmie u zbiegu ulic: Lubelska, Szpitalna, Trubakowska 

(jednostka ewidencyjna 0660201_1, M. Chełm, obręb nr 00012, Chełm, nr ewidencyjny 

działek: 365/41, 365/45, 365/48) 

2 Merytoryczna podstawa opracowania 

 

Materiały przekazane przez Projektanta konstrukcji: 

 Rysunki w formie elektronicznej: 

  - Rzut fundamentowPB-CSW Chelm-numery wezlow podpor do obliczen 

wzmocnienia podloza.dwg (oznaczenia węzłów) 

 Reakcje dla poszczególnych węzłów przekazywanych na płytę 

fundamentową) 

  - tabela rekacji skrzydlo squasha 

  - tabela rekacji slupow basenowni 

  - tabela rekacji slupow skrzydla kregielni 

 Opinia geotechniczna dla określenia warunków wodnogruntowych dla 

budowy centrum sportów wodnych w Chełmie, przy zbiegu ulicy Lubelskiej  

i Trubakowskiej opracowana przez GEOWIERTGP S.C. Stanisław Golwiej, 

Kamil Golwiej, ul. Opaczewska 37b/2, 02-372 Warszawa (Warszawa, maj 

2013) 

 Dokumentacja badań podłoża dla określenia warunków 

wodnogruntowych dla budowy centrum sportów wodnych w Chełmie, przy 

zbiegu ulicy Lubelskiej i Trubakowskiej opracowana przez  

GEOWIERTGP S.C. Stanisław Golwiej, Kamil Golwiej, ul. Opaczewska 37b/2, 

02-372 Warszawa (Warszawa, maj 2013) 

 Ustalenia z Projektantem konstrukcji 
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3 Warunki gruntowe 

3.1  Warunki geologiczne 

 W przekrojach geotechnicznych wydzielono warstwy uwzględniając litologię 

utworów oraz genezę, stratygrafie i wyniki otrzymanych badan. W oparciu o otrzymane 

wyniki wierceń i sondowań, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 12 warstw. Z podziału 

wyłączono grunty nasypowe, które potraktowano jako nienośne. Wartości parametrów 

geotechnicznych ustalono wykorzystując metode „B” wg normy PN-81/B-03020: 

Warstwa I, niespoiste – do tej grupy zaliczono m.in. piasek drobny, piasek średni, 

bądź na pograniczu. Wyróżniono następujące warstwy: 

 Ia - w stanie średniozagęszczonym ID=0,4 

 Ib - w stanie średniozagęszczonym ID=0,6 

 Ic - w stanie zagęszczonym ID=0,7 

Warstwa II, mało-spoiste – do tej grupy zaliczono piasek gliniasty i żwir gliniasty.  

W obrębie tej grupy wyróżniono następujące warstwy: 

 IIa - w stanie plastycznym. Stopień konsolidacji C. IL=0,4, 

 IIb - w stanie twardoplastycznym. Stopień konsolidacji C. IL=0,2, 

Warstwa III, spoiste – do tej grupy zaliczono m.in. glinę i glinę pylasta. W obrębie tej 

grupy wyróżniono następujące warstwy: 

 IIIa - w stanie miękkoplastycznym. Stopień konsolidacji C. IL=0,6, 

 IIIb - w stanie plastycznym. Stopień konsolidacji C. IL=0,4, 

 IIIc - w stanie twardoplastycznym. Stopień konsolidacji C. IL=0,2, 

Warstwa IV, namuły – do tej grupy zaliczono namuły piaszczyste i gliniaste. W obrębie tej 

grupy wyróżniono następujące warstwy: 

 IVa - w stanie plastycznym, IL=0,5, można przyjąć Mo do 5 000 kPa 

 IVb - w stanie twardoplastycznym, IL=0,2, można przyjąć Mo do 10 000 kPa 

Warstwa V, zwietrzelina gliniasta - w obrębie tej grupy wyróżniono następujące warstwy: 

 Va - w stanie plastycznym, IL=0,4, 

 Vb - w stanie twardoplastycznym, IL=0,2, 
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3.2 Warunki hydrogeologiczne 

 Pierwszy poziom wody gruntowej występował ok. 1m.p.p.t., miał charakter 

zwierciadła swobodnego. Niżej występowały wody o charakterze napiętym, prace jednak 

nie obejmowały pomiarów piezometrycznych stąd też nie jest znany poziom stabilizacji 

tych wód w większości otworów poza otworami nr 2, 4 i 9. Otwory te były otworami 
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rurowanymi a zwierciadło wód napiętych stabilizowało się na głębokości 0,9 m.p.p.t lub 

1,6m.p.p.t. 

4 Opis robót. 

 

UWAGA! 

PRZYJĘTO OD 10,0 M PONIŻEJ POZIOMU TERENU WYSTĘPUJĄ GRUNTY 

SPOISTE TWARDOPLASTYCZNE O STOPNIU PLASTYCZNOŚCI IL≤0,20 BĄDŹ 

NIESPOISTE ŚREDNIOZAGĘSZCZONE O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA ID≥0,50 

(CO NALEŻY POTWIERDZIĆ W BADANIACH USZCZEGÓŁAWIAJĄCYCH). 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania kolumn przemieszczeniowych, należy: 

 przeprowadzić rozpoznanie istniejącego uzbrojenia podziemnego! 

 wykonać badania geotechniczne potwierdzające przyjęte założenia projektowe 

do głębokości min. 15,0 m poniżej poziomu terenu 

- pomiędzy otworami 12 i 13 

- pomiędzy otworami 14 i 15 

- pomiędzy otworami 9 i 10 

- pomiędzy otworami 1 i 5 

- pomiędzy otworami 4 i 7 

- w okolicy otworu 6 

 W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowych od przyjętych  

w dokumentacji należy niezwłocznie powiadomić projektanta. 

4.1  Dane ogólne 

 Zaprojektowano posadowienie budynku na kolumnach wierconych w technologii 

przemieszczeniowej, średnicy Ø400mm.  

Projektowana rzędna odniesienia [±0,00] m = 190,00 m n.p.m. 

Rzędna posadowienia fundamentów została przyjęta na poziomie [-1,65]=188,35 m n.p.m.  

Na podstawie obciążeń przyjęto reprezentatywne wartości obciążeń obliczeniowych  

Qr =400 kN  
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 Rozmieszczenie kolumn wg rysunku 00-01 

 Długości kolumn przyjęto zależnie od rejonu występowania, na podstawie 

warunków gruntowych opisanych w dokumentacji geologiczno inżynierskiej [1]. Przed 

przystąpieniem do wykonywania pali należy wykonać dodatkowe badania geotechniczne 

uzupełniające, po których ewentualnie będzie konieczna korekta długości kolumn.  

Wydzielono  strefy różniące się długościami kolumn, tj długości 8,0, 10,0 i 11,0 m. 

 Kolumny zbrojone prętem Ø32 mm AIII-N zagłębionym przynajmniej 1,0 m od 

spodu do wierzchu kolumny 

 

4.2  Opis technologii kolumn przemieszczeniowych 

 Kolumny przemieszczeniowe wykonywane są przy pomocy typowej palownicy  

z zastosowaniem świdra o specjalnej konstrukcji. Jest to tuba ze specjalną głowicą, która 

podczas wkręcania rozpycha grunt na boki i dogęszcza go na granicy pobocznicy 

kolumny. Grunt jest dogęszczany zarówno podczas pogrążania jak i wycofywania świdra. 

Wpływa to korzystnie na nośność pobocznicy kolumny.  

W pierwszej fazie formuje się odwiert na zadaną głębokość. Następnie poprzez tubę 

centralną świdra pompuje się mieszankę betonową pod ciśnieniem z jednoczesnym 

podnoszeniem świdra. Po zakończeniu betonowania w świeżą mieszankę betonową 

pogrąża się zbrojenie.  

Do głównych zalet technologii pali przemieszczeniowych możemy zaliczyć: 

 bezwibracyjność 

 dogęszczenie gruntu podczas wykonywania pala 

 większa nośność w stosunku do kolumn wykonywanych świdrem ciągłym 

 brak urobku podczas wykonywania pali a co za tym idzie czysty plac budowy 

 szybkość wykonywania. 

Kolumny powinny spełniać wymogi normy PN-EN 1536 „Wykonawstwo specjalnych robót 

geotechnicznych – Pale wiercone” oraz PN-EN 12699 „Wykonawstwo specjalnych robót 

geotechnicznych – Pale przemieszczeniowe”. 
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4.3 . Dane materiałowe 

Beton 

 Beton C16/20 (B20), „contractorowy”,  

 Konsystencja K-5 ciekła,  

 zawartość cementu min. 375kg/m3,  

 maksymalny wymiar ziaren kruszywa 8mm,  

 wartość stożka opadowego do 200 mm 

Stal zbrojeniowa 

 zbrojenie kolumn prętem Ø32 mm długości minimum 1,0 m krótszy od 

długości kolumny ze stali A-IIIN w gatunku RB500W lub równoważnym 

4.4  Wykonawstwo kolumn 

 Kolumny należy wykonywać z platformy roboczej która musi być stabilna  

i umożliwiać ciągłą pracę wiertnicy i ciężkiego sprzętu budowlanego. Należy również 

zapewnić dojazd pompy i betonowozów. 

Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować wszelkie obiekty mogące kolidować  

z projektowanymi kolumnami. 

Osie kolumn należy wytyczyć geodezyjnie w nawiązaniu do osi projektowanych obiektów. 

Należy zapewnić ciągłość betonowania, tak aby nie nastąpiło przerwanie pala. Pale 

należy zabetonować co najmniej 20 cm powyżej rzędnej spodu rusztu. Nadmiar betonu 

należy skuć do rzędnej ok. 10 cm wyższej niż spód rusztu, jednak nie wcześniej niż  

po 7 dniach od betonowania pali. 

Zbrojenie w postaci pręta Ø32 mm ze stali A-IIIN należy wprowadzać w pal niezwłocznie 

po wprowadzeniu doń mieszanki betonowej. 

Dla każdego pala należy sporządzić „Metrykę pala” zawierającą następujące niezbędne 

dane: 

 o kolumnie (numer, długość, średnica, rzędne) 

 o zbrojeniu (rodzaj, długość, rzędne) 

 o betonowaniu (klasa betonu, czas betonowania, ilość) 

 o profilu gruntowym (rodzaj gruntu, miąższość) 
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Dopuszczalne odchyłki wykonawcze: 

 położenie w planie -  10 cm 

 odchylenie w pionie – 1:50 

 rzędna zbrojenia -  10 cm 

Odbiory częściowe należy wykonywać w oparciu o metryki kolumn na podstawie 

następujących danych: 

 dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami (jeżeli takowe wystą-

pią) 

 inwentaryzacja powykonawcza osi pali 

 metryki pali 

 atesty materiałowe 

 wyniki badań wytrzymałościowych próbek betonu 

UWAGI KOŃCOWE: 

Roboty realizować na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez 

Wykonawcę na podstawie niniejszego opracowania z uwzględnieniem: 

 możliwości realizacyjnych  i sprzętowych Wykonawcy 

 obciążeń próbnych 

 badań uzupełniających opisanych w punkcie 4. 

- K O N I E C - 
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