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nicznych, wzglêdnie du¿¹ jednorodnoœæ, mi¹¿szoœæ oraz
„pozorny” brak zawodnienia, by³y uznawane za dobre
pod³o¿e budowlane o wysokiej noœnoœci. Dok³adniejsze
badania budowy geologicznej i warunków geologiczno-in¿ynierskich g³êbszego pod³o¿a wykaza³y, ¿e i³y cechuj¹
siê du¿¹ niejednorodnoœci¹ (anizotropowoœci¹) wykszta³cenia, co wp³ywa na zró¿nicowanie ich parametrów geologiczno-in¿ynierskich.
Jednym z czynników prowadz¹cych do problemów
z posadowieniem obiektów budowlanych w i³ach jest anizotropowoœæ wodoprzepuszczalnoœci w zastoiskowych osadach mioceñskich. W profilu pionowym utwory te s¹ niemal
nieprzepuszczalne, a w poziomie wspó³czynniki filtracji s¹
charakterystyczne dla gruntów œrednioprzepuszczalnych.
Wynika to z faktu, ¿e i³y s¹ z regu³y przewarstwione bardzo
cienkimi (1–2 mm, poziomymi) laminami piasków oraz
lokalnie nieregularnych kilkucentymetrowych przewarstwieñ gipsu, anhydrytu. Powierzchnie te stanowi¹ uprzywilejowan¹ drogê filtracji wód podziemnych.
Przepuszczalnoœæ i³ów mo¿e dodatkowo wzrosn¹æ
w wyniku robót budowlanych, gdy¿ wykonywanie g³êbokich wykopów fundamentowych wp³ywa na odprê¿enie
pod³o¿a i rozwarcie szczelin.
WskaŸnik pêcznienia utworów ilastych jest bardzo
zró¿nicowany, waha siê od kilku do ok. 60%, a ciœnienie
pêcznienia od ok. 30 do 270 kPa. Dotychczasowe wyniki
badañ nie wykaza³y strefowej zale¿noœci pomiêdzy lokalizacj¹ i³ów a podatnoœci¹ na pêcznienie, a tak¿e po- miêdzy
wskaŸnikiem pêcznienia i ciœnieniem pêcznienia.
Uszkodzenia budynków na skutek zmian objêtoœciowych gruntów pod³o¿a wywo³anych pêcznieniem b¹dŸ skurczem i³ów mog¹ byæ skutkiem niewystarczaj¹cego rozpoznania warunków geologicznych. Dodatkowymi czynnikami
wp³ywaj¹cymi na ich bezpieczeñstwo s¹ cykliczne zmiany
wilgotnoœci gruntów i warunków wodnych, niew³aœciwe
zagospodarowania wód opadowych oraz niedoceniania
ryzyka zmian w³aœciwoœci gruntów przy posadawieniu
obiektów na pod³o¿u standardowo ocenianym jako noœne,
ma³oœciœliwe, nieprzepuszczalne oraz jednorodne.
Dla bezpieczeñstwa posadawiania i eksploatacji obiektów budowlanych w opisywanych warunkach ka¿dorazowo koniecznie jest uwzglêdnienie zmiennoœci litologicznej
oraz potencjalnej ekspansywnoœci w oparciu o odpowiednio zaprojektowane badania laboratoryjne.

589

Autorzy pragn¹ z³o¿yæ serdeczne podziêkowania recenzentom artyku³u – dr. hab. Paw³owi Dobakowi i dr. Zbigniewowi
Frankowskiemu – za cenne uwagi i sugestie, które korzystnie
wp³ynê³y za koñcow¹ treœæ pracy.

LITERATURA
GRABOWSKA-OLSZEWSKA B., MYŒLIÑSKA E., OSIPOW W.I,
SIERGIEJEW J.M., TROFIMOW W.T., ZIANGIROW R.S. 1977 –
Gruntoznawstwo. Wydaw. Geol., Warszawa.
KACZMARCZYK R., CZURCZAK J., KUMOROWSKA M. 2018 –
System monitorowania procesu hydrokompakcji na przyk³adzie modelu
fizycznego. Prz. Geol., 66 (10): 629–635.
KACZYÑSKI R. 2017 – Warunki geologiczno-in¿ynierskie na obszarze
Polski. Pañstw. Inst. Geol., Warszawa.
KMIETOWICZ-DRATHOWA I. 1964 – Rys budowy geologicznej
czwartorzêdu okolic Krakowa. Sprawozdania z Posiedzeñ Komisji
Naukowych PAN, Oddz. w Krakowie, 269–274.
KUMOR M.K. 1994 – Geotechniczna charakterystyka i³ów trzeciorzêdowych serii poznañskiej pod³o¿a budowlanego Bydgoszczy. Mat. Sem.
pt. „I³y poznañskie – praktyczne aspekty budownictwa na gruntach ekspansywnych”. Wydaw. PKG Oddz. Wlkp. i ATR, Bydgoszcz.
MYŒLIÑSKA E. 1998 – Laboratoryjne badania gruntów. Wyd. 2 zmienione i rozszerzone. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.
NIEDZIELSKI A. 1993 – Czynniki kszta³tuj¹ce ciœnienie pêcznienia
oraz swobodne pêcznienie i³ów poznañskich i warwowych. Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rozprawy Naukowe, 238.
OLCHOWY P., WENDORFF M., ŒWI¥DER A., KACZMARCZYK R.
2021 – Pomiary i analiza zespo³ów spêkañ w wybranych czêœciach Parku
Bednarskiego w Krakowie. AGH, Kraków.
PILECKA E., ZIÊBA J. 2016 – Zachowanie siê i³ów mioceñskich jako
pod³o¿a gruntowego planowanych inwestycji transportowych Krakowa.
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17.
PINIÑSKA J., DZIEDZIC A., DOBAK P. 2000 – Zastosowanie systemu
przetwarzania danych geomechanicznych dla dokumentowania z³ó¿
kopalin skalnych. Górn. Odkrywk., 42 (2–3): 117–129.
RUTKOWSKI J. 1989 – Budowa geologiczna regionu Krakowa. Prz.
Geol., 37 (6): 302–307.
ROZPORZ¥DZENIE Ministra Œrodowiska w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-in¿ynierskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.
Dz.U. z 2016 r. poz. 2033.
ROZPORZ¥DZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U. z 2012 r. Nr 81,
poz. 463.
RYBICKI S., KROKOSZYÑSKI P., HERZIG J. 2009 – Charakterystyka
warunków geologiczno-in¿ynierskich pod³o¿a Krakowa z uwzglêdnieniem nawarstwieñ historycznych. Geologia, AGH Kraków, 35: 57–65.
SEED H., WOODWARD R., LUNDGREN R. 1962 – Prediction of sweelling potential for compacted clays. J. Soil Mechanic. Found. Eng. Div.,
88: 53–87.
UCHWA£A Rady Miasta Krakowa nr C/1532/14 z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pr¹dnik Czerwony – Zachód”.
Praca wp³ynê³a do redakcji 22.04.2022 r.
Akceptowano do druku 4.07.2022 r.

