lIla na takich terenach musZi4 byl: wykonane specjalne baGania, wzgI~ettll'eny te wypadaj" z zabudowy. Uznel: naleZy ~ ze wszystkde nae1PY
o wi~ZYCh millZUoSoiaeh, ze wql~ na ich dliZll
zmaetlnoAl: i r6t.n0l'0dn<l6l: ora.z r6:t.ny wiek i trudnoAc.i w odczytaruu konf1gu.racji powie.rzchni terenu,
nalet" do gmntaw .nienoSnych. BezpoSrednie posadoWlienie na nasypach wymaga dokladnych badati.,
zwm1lzcza jeZeli SIl to nasypy w OIbr~bie 8ta!"ego
miasta. NssY'PY tuie maj" znaczne millZszo§ci dla
Aredniowiecznych miast pol6kich zwykle ~. m.
ROwrdei powamym problem-em Sll stare zamurowane
plwn1ce, wyrobislka podziemne UP., ktOre sta,j" si~
~kro(: przyczynami awarli. Z ,tego wzgl~u obsza.:r m1e~k:i, na kt6ryro moZna si~ z tyro problemem
spotkal:naleZY na mapie wy!'6Znil:. •
Korzystallle z map dopuszczalnych jednoatkowych
obclllieti. odbywal: si~ moZe w stretie ± 0,5 m od
u-stalonych poziomaw ci~, bez uwzgl~nienia poprawek w obcJ."zen:Lach spowooowanyeh !.nn" nii podaDll
na m&lPie glt:bokoSci". W~e bezwzgl~a ·b!~du potPelndonego w ten sposOb, rawna okolo ± 0,1 KG/cml
jest mniejsza od b!~u, kt6.rym s" obarczone u6talone wart;o6cd obciIlzeo jednostlrowych na mapach ;i dla
prostoty ·mote bye pomijana. Blijd oznaczenia war-

to6ci dop~ obcUlZeil jednostkowych na mapach ~zczeg6lnych ci~ przy opisanej metodyce
jest DieWilelkl Moina powiedziee, ze mll'PY takie
przy zaloieniu jako podstawy np. normy PN /B-0302"O
metociy
I
moZna
wykonywae z dokladnoSol"
± 0,1 KG/cm l , takie bowiem otrtymuje· &i~ warto6ci
bl~aw na DlQPie s.powodowanych bl~dami w omaczeniach sta.naw grunt6w, wahao poziom6w w6d
gruotowy.ch, rodzaju grunt6w oa profilach wierceo.
OCzymAcie, wartoSci wyznaczone z normy PN 18-03020
metnda I .zarw.lJema:jll ~ bezp!eczeflSbwa, 'W1i~ przy
poaiadaniu dokladndejszY'Ch informacji odnoAnie .do
cech wytrzymalc8clowych erunt6w, map<: moina by
opl'zee oa mnych metodach, np. metodzie III normowej.
Za zasad~ nalety przyj"e, ze mapa powinna sluzy~ jako pod9tawa do IProjektowania obiekt6w bOOowanych w fame wstQPnej .i podstawdWej dla wszystklc"h tych obiekt6w, gdzie wzgl~dy komtrukcyjne nle
wyma;gajll w.i~kBzych dopuszczalnych a:bcillZeD jednostkowych oa grunt ndz wyni:ka to z mlllPY dla danej d2lia&i budowlanej. Dla w8zystkich pozostalych
ipra:ypadkaw, gozie mapa d'aje ·zbyt ·niskie wal'toAcl
napr~ oD8ileiy wykonae dodatkowo uzupemiaj"ce
badania lnZynlersko-geologlczne.

SUMMARY

PE310ME

De1lermi:nation of admissible unoit loads on soil
is one of the last phases in ma!Idng engin1!!ell"jng~
logical maps. In such works we sbould base on the
m'Bps already published, mainly on doctunentary,
geomorphologll.c, geologic &.od hy.drogeologdc maps.
!l'hese maps ti:lows u.s to construct a model of geologIcal conditions, i.e. to dJstinguish spatial umts
I\.IIlIIIfm'm I8IS ~ geo.lIoefica]. IS'trucluIre I8IIld hydrogeological conditions.
The artic-Ie cOIIlcems the problem 01. soil evalua.
tion for direct foundatwn af objects on the maps
to a scale 1: HlOOO and greater.

Onpe~eJIeHHe ~oIJYC'I.'JOIoA ~eJIhHoA Harpy3B:H Ha
rp;yHT npe~CT8BJI8e'l' o~ H3 38BepIIIHTeJIhHhJX C'l'8.-

,tlJdt COCTIlBJIeBHJ! mDKeHepHo-reoJIol'H'lec:s:oA :s:aP'fhL
3Ta pa60Ta ~OJCKHa OCHOBbIBaTbCS Ha paHee COCTaBJIeHRbIX :s:aporax cPaKTH'leCKoro MaTePHBJIa, reOMOpcPonOI'JAecB:oA, reOJIol'H'lec:s:oA H ~oreoJIOl'J:l'leCB:oa.
fiepe<mcJIeHHhIe :s:aporbI D03B0JI8IOT C03p;aTb MO~e.n&.
reOJIomqecB:HX YCJIOBJrit, CJIe~OBaTeJIhHO onpe,t{e.JlHT&
npOI:TPaHcTBeHHbIe e~ c O)tHHaKOBbIMH reOJIol'H'IecE:HIIH If l'H,ZUlOreoJIOl'H'lecKHMH YCJIOBHSDDf.
B CTaT&e paccMaTPHBaIOTC8 npo6JIeMhI ~emm
rp;yHTOB WUI HenOcp~CTBeHHoro OCHOB~ o&&eB:TOB Ha :s:aporax Macnrra6a 1: 10000 H KPymlee.

