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TOM II
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

do projektu konstrukcyjnego wykonawczego
fundamentów palowych

Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych
i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii, Linte 2,

dla Politechniki Gdańskiej, w Gdańsku, ul. Sobieskiego 7

   I. Opis techniczny

   II. Rysunki konstrukcyjne:

   K01 Rzut pali fundamentowych
   K02 Pale, długości, rzędne
   K03 Zbrojenie pali
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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego wykonawczego fundamentów palowych
dla LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII, LINTE 2,

dla Politechniki Gdańskiej, w Gdańsku, ul. Sobieskiego 7

1.0.  Podstawa opracowania.
-  Umowa
-  Wytyczne branżowe
-  Dokumentacja z badań podłoża gruntowego projektowanego budynku
   laboratorium Wydziału Informatyki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
   przy ul. Sobieskiego w Gdańsku, opracowana w kwietniu 2010 r. przez
   Geoprojekt Gdańsk, nr umowy F/18129
-  Projekt konstrukcyjny Laboratorium, opracowanie własne, wykonany
   równolegle
-  Licencjonowane  programy komputerowe
-  Obowiązujące normy i literatura techniczna

2.0.  Warunki gruntowo - wodne.
Teren projektowany posiada lekki spadek w kierunku północnym, rzędne
otworów badawczych zawierają się w przedziale wysokości od 14,28 do
16,10 m npm.
Strefę przypowierzchniową budują nasypy o składzie niekontrolowanym,
miąższości od 0,8 do 2,4 m.
Poniżej nawiercono utwory holoceńskie reprezentowane przez grunty
organiczne w postaci torfu, kredy jeziornej, namułów a także plastycznych glin
próchniczych.
Grunty te, podobnie jak i nasypy zalegające wyżej, kwalifikuje się jako nienośne
lub słabonośne
Zalegają one na głębokość 5,0 do 7,5 m poniżej pt i są lokalnie przewarstwione
wkładkami gruntów mineralnych, reprezentowanymi przez nawodnione piaski
drobne w stanie luźnym.
Poniżej tych warstw nawiercono grunty nośne, pochodzenia plejstoceńskiego,
reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski, żwiry i pospółki, w stanie
średniozagęszczonym i zagęszczonym, ID=0,5 do 0,7.
Miąższość tej warstwy jest zmienna od 2,0 do 5,0 m.
Poniżej, do głębokości wykonanych wierceń, stwierdzono zaleganie gruntów
plastycznych w postaci glin piaszczystych, glin oraz glin pylastych w stanie
twardoplastycznym, IL=0,20.

Woda gruntowa występuje w piaskach w postaci zwierciadła swobodnego, lub
napiętego gruntami organicznymi.
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Stabilizuje się ono na rzędnej od 13,21 do 14,60 m npm.
Na granicy nasypów i gruntów organicznych występują sączenia wody.

Zbadana chemicznie woda gruntowa wykazuje słabą agresywność la1

w stosunku do betonu.

Przykładowy profil
otworu badawczego
 z Dokumentacji
z badań podłoża
gruntowego.

2.1. Analiza możliwości posadowienia obiektu.
W podłożu projektowanego terenu występują niekorzystne warunki gruntowe
dla bezpośredniego posadowienia.
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Projektant podziela pogląd autora Dokumentacji geotechnicznej, wyrażony we
wnioskach, iż projektowany obiekt należy posadowić na palach, których
podstawy będą zagłębione poniżej stropów gruntów nośnych.
Posadowienie na palach projektuje się dla ustrojów nośnych budynku
laboratorium, dla konstrukcji podłoża pod posadzki parteru, a także dla budynku
dobudowy mieszczącej trafostację.

3.0. Opis projektowanych rozwiązań.
Projektuje się pale fundamentowe, wiercone typu CFA, formowane w gruncie
bez użycia rury obsadowej, wykonywane metodą bezwstrząsową.
Średnica projektowanych pali:
- 500 mm – dla konstrukcji części halowej i cz. techniczno – administr.
- 400 mm – dla konstrukcji podłoża pod posadzkę w części halowej i dla
     konstrukcji budynku trafo.
Beton klasy B30 MPa, stal konstrukcyjna A-III.
Beton towarowy, konstrukcyjny, z wytwórni w wykonaniu jako odporny na
działanie wody gruntowej o słabej agresywności 1a1.

Zaprojektowano pale o następujących parametrach i długościach:
a/ – pal typ 1, Ø 500 mm,
      rzędna głowicy pala +14,55 m npm,
      dopuszczalne obciążenie obliczeniowe Q = 600 i 450 kN,
      L = 11,00 m -szt. 4
      L = 10,00 m -szt. 5
      L =   9,00 m -szt. 3
      L =   8,00 m -szt. 22
      L =  7,50, m           -szt. 47

b/ – pal typ 2, Ø 500 mm,
      rzędna głowicy pala +15,23 m npm,
      dopuszczalne obciążenie obliczeniowe Q = 600 i 450 kN,
      L =   8,70 m -szt. 7
      L =   8,20 m           -szt. 32

c/ – pal typ 3, Ø 400 mm,
       rzędna głowicy pala +14,80 m npm,
       dopuszczalne obciążenie obliczeniowe Q = 400 kN,
       L =  7,80, m           -szt. 60

d/ – pal typ 4, Ø 400 mm,
        rzędna głowicy pala +15,38 m npm,
        dopuszczalne obciążenie obliczeniowe Q = 400 kN,
        L =   8,30 m -szt. 18
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Uzyskano zmienne długości pali z uwagi na występujące różne obciążenia
wynikające z wykonanych obliczeń oraz występowanie znacznych różnic w
poziomie zalegania stropów gruntów nośnych jak i ich miąższości.

Projektuje się próbne obciążenie pali.
Próbnemu obciążeniu poddać 3 pale wskazane w cz. graficznej opracowania.
Siła obciążająca pal próbny – 900 kN.
Próbę nośności pala przeprowadzić poprzez przyłożenie do jego głowicy
statycznego obciążenia w postaci balastowej.

4.0. Uwagi końcowe.
Prace związane z realizacją pali fundamentowych typ CFA powierzyć do
wykonania wyspecjalizowanej firmie.

W razie potrzeby kontaktować się z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

                                                                                                Projektant:
Gdańsk, listopad 2010
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