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Sesja 1: Druga generacja Eurokodu EC 7  (120’) 
 
1. W. BOGUSZ1: Zmiany w Eurokodzie 7- Projektowanie geotechniczne, Część 1: Zasady ogólne 
(30’) 

Najważniejsze wymagania, zalecenia i aspekty związane z projektowaniem geotechnicznym według 
Eurokodu 7 drugiej generacji. Integracja projektowania geotechnicznego i konstrukcji, szersze 
wykorzystanie teorii niezawodności oraz ujęcie projektowania w procesie inwestycyjnym. 
Zróżnicowanie poziomu niezawodności obiektów według klas konsekwencji zniszczenia oraz kategorii 
geotechnicznych. Większa rola zarządzania jakością projektowania i realizacji w celu zapewnienia 
niezawodności przez odpowiednią kontrolę i nadzór. Prezentację nowych zasad uzupełniono 
komentarzami w nawiązaniu do polskiej praktyki.  
1 Instytut Techniki Budowlanej 
 
2. M. LESZCZYŃSKI1: Zmiany w Eurokodzie 7- Projektowanie geotechniczne, Część 2: Właściwości 
podłoża gruntowego (30’) 

Omówienie wymagań i zaleceń zawartych w części 2. Zmiana charakteru i treści dokumentu 
traktującego o badaniach podłoża, który ma wspomagać projektanta w ocenie właściwości podłoża w 
oparciu o wyniki badań. Nacisk położono na wybór odpowiednich badań oraz interpretację 
parametrów geotechnicznych gruntu w nawiązaniu do zasad mechaniki gruntów. Podkreślono rolę 
projektanta geotechnika w procesie projektowania, dokumentowania oraz interpretacji badań 
geotechnicznych z uwzględnieniem charakterystyki obiektu budowlanego. 
1 Geomechanika Sp. z o.o. 
 
3. P. KANTY1: Zmiany w Eurokodzie 7: Projektowanie geotechniczne, Część 3: Konstrukcje 
geotechniczne (30’) 

Ogólne zasady projektowania konstrukcji geotechnicznych uwzględnionych w Eurokodzie 7. 
Zawartość i systematyka poszczególnych podrozdziałów. Wymagania i zalecenia oraz 
komentarze w nawiązaniu do krajowej praktyki projektowej i międzynarodowej dyskusji 
towarzyszącej procesowi tworzenia normy z udziałem autorów referatu.  
1 Menard Sp. z o.o. 

 

 

 
 
 
Dyskusja (15’) / Moderator: ……………………  
  

Firma Aarsleff Sp. z o.o. (15’) 
 
Wzmacnianie podłoża palami prefabrykowanymi i kolumnami wykonywanymi „in-situ” – 
przykładowe realizacje AARSLEFF 



Sesja 2: Badania podłoża gruntowego i analizy posadowienia obiektów istniejących (120’) 
 
1. Ł. KUMOR1, M. KUMOR1: Błędy w rozpoznaniu podłoża i projektowaniu geotechnicznym na  
przykładzie doświadczeń (25’) 

Przypadki obiektów budowlanych posadowionych w  złożonych warunkach geotechnicznych, które  
uległy awarii. Metody rozpoznania, jakość badań i interpretacja warunków gruntowo-wodnych, 
projektowanie posadowienia i realizacja robót. Analiza popełnionych błędów. Wnioski przydatne dla 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 
1 Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 
 
2. Z. MEYER1,2, M. KOWALÓW2, M. CHRYŚCINA2, M. WRÓBEL-HEN2, A. WASILUK2: Analiza 
parametrów geotechnicznych podłoża na podstawie próbnych obciążeń (20’) 

Wykorzystanie wyników próbnych obciążeń statycznych podłoża do określenia miarodajnych 
wartości modułów ściśliwości nietypowych gruntów. Pierwszy przykład dotyczy silnie nawodnionych 
gruntów organicznych w ujściu Odry, a drugi charakterystycznej dla starej zabudowy miasta Szczecin 
– Nowe Podzamcze tzw. mierzwy, którą stanowi materiał organiczny przemieszany z gruntem 
rodzimym. Sposób wykonania badań, interpretacja wyników oraz prognoza osiadania planowanych 
budynków.     
1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2 Geotechnical Consulting Office Sp. z o.o. Sp. k. 
 
3. Z. LECHOWICZ1, B. GAJEWSKA1, K. GOŁAWSKA1, M. WDOWSKA1: Badania i dobór parametrów do 
oceny zachowania budowli (20’) 
 
Wykorzystanie badań dylatometrycznych i badań trójosiowych do wyznaczania parametrów 
odkształceniowych i wytrzymałościowych do oceny zachowania się budowli z wykorzystaniem analizy 
numerycznej. Praktyczne przykłady dotyczą analizy zachowania się fundamentu bezpośredniego oraz 
głębokiego wykopu zabezpieczonego ścianami szczelinowymi. 
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 
4. T. MAJEWSKI1, P. POPIELSKI2, M. NIEDOSTATKIEWICZ3, R. MIESZKOWSKI2: Diagnostyka podłoża 
gruntowego i fundamentów zabytkowego kościoła w stanie awarii (20’) 

Specyfika zabytkowych obiektów sakralnych pod opieką konserwatorską i archeologiczną. Ocena 
stanu konstrukcji kościoła, warunków posadowienia i długookresowych zmian zachodzących w 
podłożu oraz fundamentach w oparciu o badania wykonane przez interdyscyplinarny zespół 
ekspertów. Oprócz standardowych metod badawczych, odkrywek i pomiarów wykorzystano również 
tomografię elektrooporową (ERT), georadar (GRP), wielokanałową analizę fal powierzchniowych 
(MASW) i prześwietlenia sejsmiczne (cross hole).  
1 Pracownia Projektowo-Inżynierska TM, 2 Politechnika Warszawska, 3 Politechnika Gdańska  
 
 

 
 
Dyskusja (20’) / Moderator: …………………… 
  

Firma Soley Sp. z o.o. (15’) 

Zastosowanie ścian gruntobetonowych i fibrogruntobetonowych do formowania obudowy 
wykopów i wzmacniania podłoża 



Sesja 3: Modelowanie numeryczne w geotechnice i weryfikacja (120’) 

1. A. TRUTY1: Praktyczne aspekty modelowania MES w geotechnice 
(35’) 

Aspekty modelowania konstytutywnego gruntów w statycznych analizach zagadnień współpracy 
konstrukcji z gruntem. Nowa wersja modelu Hardening Soil-Brick, usuwająca istotne mankamenty 
wersji klasycznej. Szacowanie podstawowych parametrów modelu na podstawie badań 
laboratoryjnych i polowych oraz wskazówki dotyczące projektowania badań. Porównanie dwóch 
strategii obliczeniowych, tj. nieliniowe podłoże - liniowa konstrukcja oraz nieliniowe podłoże -
nieliniowa konstrukcja, na przykładzie głębokiego wykopu zabezpieczonego ścianami szczelinowymi. 
Metodyka sprawdzania stanów granicznych nośności i użytkowalności konstrukcji żelbetowych. 
Dedykowane kalkulatory MES do analizy zabezpieczeń wykopów budowlanych. Wpływ efektów 
termicznych w rurowych systemach rozparcia głębokich wykopów. 
1 Politechnika Krakowska 

 
2. P. POPIELSKI1 i inni: Wykorzystanie monitoringu geotechnicznego do weryfikacji modeli 
numerycznych, parametrów gruntu oraz określenia oddziaływania inwestycji na obiekty sąsiednie 
(30’) 

Projektowanie głębokich wykopów i posadowień obiektów budowlanych jest powszechnie 
wspomagane modelami numerycznymi, ale wiarygodność prognoz obliczeniowych wymaga 
sprawdzenia. Przedstawiono tok postepowania obejmujący planowanie obliczeń, budowę modelu 
numerycznego oraz jego weryfikację z wykorzystaniem danych z rozbudowanego monitoringu, 
zilustrowany przykładami z praktyki.  
1 Politechnika Warszawska 
 
3. H. MICHALAK1: Prognozowanie wpływu oddziaływania realizacji budynków o wielu 
kondygnacjach podziemnych z wykorzystaniem modelowania numerycznego 3D 
(25’) 

Wykorzystanie modelowania numerycznego 3D do oceny oddziaływania nowych inwestycji w 
strefach śródmiejskich. Przykłady modelowania dla budynków o 2 i 3 kondygnacjach podziemnych w 
Warszawie, zweryfikowane wynikami pomiarów geodezyjnych. Współpraca interdyscyplinarna w 
projektowaniu, w szczególności między geotechnikiem i konstruktorem. 
1 Politechnika Warszawska 
 
 

 
 
 
Dyskusja (15’) / Moderator: …………………… 
  

Firma Keller Polska Sp. z o.o. (15’) 
 
Projekty i realizacje geotechniczne z wykorzystaniem wielu technologii. 



Sesja 4: Konstrukcje geotechniczne według Eurokodu EC 7 (120’) 
 
1. J. SALONI1, K. TRYBOCKA1: Eurokod 7/Część 3: Fundamenty bezpośrednie i wzmocnienie gruntu 

(30’) 

Szczegółowe omówienie następujących podrozdziałów trzeciej części Eurokodu: fundamentowanie 
bezpośrednie (pkt. 5 i zał. B), nasypy i geosyntetyki (wybór zasad ujętych w pkt. 4 i 9 oraz 
załącznikach A i F), wzmacnianie gruntu (pkt. 10 i zał. G). Przykłady. 
1 Menard Sp. z o.o. 

 
2. K. GWIZDAŁA1: Eurokod 7/Część 3: Fundamenty palowe (30’) 

Szczegółowe omówienie zasad projektowania fundamentów palowych (pkt. 6 i zał. C) wraz z 
komentarzem nawiązującym do krajowej praktyki.  
1 Politechnika Gdańska 

 
3. N. MACA1: Eurokod 7/Część 3: Skarpy, wykopy, konstrukcje oporowe, kotwy i gwoździowanie 
(35 min) 

Szczegółowe omówienie następujących podrozdziałów trzeciej części Eurokodu 7: skarpy i wykopy 
(pkt. 4 i zał. A, bez nasypów), konstrukcje oporowe (pkt. 7 i zał. D), kotwy (pkt. 8 i zał. E), grunt 
zbrojony i gwoździe gruntowe (pkt. 9 i zał. F). Przykłady. 
1 Titan Polska Sp. z o.o. 
 
 

 
 
 
Dyskusja (10’) / Moderator: …………………… 
 
 
  

Firma ……. (15’) 
 
Tytuł prezentacji 



Sesja 5: Wytyczne projektowania kolumn sztywnych (120’) 
 
1. M. MARCHWICKI1, P. RYCHLEWSKI i inni: Krajowe wytyczne projektowania kolumn sztywnych – 
założenia, zakres i zasady ogólne (30’) 

Prezentacja założeń i zakresu nowych krajowych wytycznych, opracowanych pod patronatem IBDiM 
przez zespół specjalistów z firm geotechnicznych, instytutów i  uczelni. 
1 KTTM M. Marchwicki , 2 Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
   
2. M. TOPOLNICKI1, G. SOŁTYS1, K. TRYBOCKA2:  Przykłady projektowania nasypów drogowych na 
podłożu wzmocnionym kolumnami sztywnymi (40’) 

Dwa przykłady praktycznej implementacji wytycznych w projektowaniu nasypów drogowych. Niski 
nasyp uwzględnia kolumny betonowe z czapkami oraz warstwę transmisyjną zbrojoną 
geosyntetykiem, a wysoki nasyp kolumny betonowe i zbrojenie dolne z siatki stalowej. Wykorzystanie 
metod analitycznych i numerycznych. 
1 Keller Polska Sp. z o.o., 2 Menard Sp. z o.o. 
 
3. P. KANTY1, M. TOPOLNICKI2: Przykład projektowania posadzki przemysłowej na kolumnach DSM 
(20’) 

Przykład praktycznej implementacji wytycznych w projektowaniu wzmocnienia podłoża za pomocą 
technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro. 
1 Menard Sp. z o.o., 2 Keller Polska Sp. z o.o. 
 
 

 
 
 
Dyskusja (15’) / Moderator: …………………… 

 
 
 
 
 
  

Firma ……. (15’) 
 
Tytuł prezentacji 



Sesja 6: Doświadczenia projektowe i realizacyjne – część I  (120’) 

1. J. RYBAK1:  Rola geotechnika w projektowaniu budowlanym (25’) 

Ramy prawne określające współpracę geotechnika z projektantem obiektu budowlanego. Zadania i 
rola geotechnika w kolejnych etapach procesu budowlanego oraz korzyści wynikające z prawidłowej 
współpracy z konstruktorem. Przykłady dobrej i złej praktyki w tym zakresie z doświadczeń autora. 
1 Politechnika Wrocławska 

 
2. A. ZACHODNI1, G.SOŁTYS1: Kompleksowe analizy posadowienia budynków wysokościowych – 
przykłady i doświadczenia (20’) 

Specyfika posadowienia wysokich budynków na przykładzie kilku zrealizowanych projektów. Obok 
problematyki zabezpieczenia i uszczelnienia głębokiego wykopu poruszono zagadnienia wzajemnej 
współpracy budynku i podłoża, monitoringu oraz optymalizacji kosztów wykopu i posadowienia. 
1 Keller Polska Sp. z o.o. 

 
3. U. TOMCZAK1: Wykorzystanie różnych technologii geotechnicznych w projektach rewitalizacji 
(20’) 

Rewitalizacja zabytkowych obiektów wymaga często zastosowania i połączenia kilku technologii 
geotechnicznych ze względu na zróżnicowane potrzeby. Na przykładzie budowy Art. Norblin 
przedstawiono technologie wykorzystane do zabezpieczenia głębokiego wykopu, podbicia 
istniejących fundamentów oraz zabezpieczenia budynków wkomponowanych podczas realizacji 
robót.   
1 Soletanche Sp. z o.o. 

 
4. M. DERLACZ1: Wpływ odprężenia gruntu na otoczenie na przykładzie budowy głębokiego tunelu 
w terenie miejskim (20’) 

Najgłębsza część tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, budowanego w rozległym wykopie, 
obejmowała przejście pod linią metra na Ursynowie. W czasie robót wystąpiło silne odprężenie 
gruntu, które wywołało większe od prognozowanego wypiętrzenie dna. W analizie wstecznej 
wykorzystano długotrwałe obserwacje z rozbudowanego monitoringu. Modele numeryczne oraz 
wyniki wariantowych obliczeń. Wykazano wpływ sposobu odwodnienia oraz warstwy iłów 
plioceńskich zalegających głęboko poniżej dna na wypiętrzenie. 
1 MDR-projekt Sp. z o.o. Sp. k. 
 

 

 
 
Dyskusja (20’) / Moderator: …………………… 

Firma ……. (15’) 
 
Tytuł prezentacji 



Sesja 7: Doświadczenia projektowe i realizacyjne – część II (120’) 

1. A. KRASIŃSKI1: Propozycja procedury obliczania i projektowania fundamentów palowych (20’) 
Obliczanie fundamentów palowych w praktyce sprowadza się często do sprawdzenia stanu 
granicznego nośności (SGU). Stan użytkowalności (SGU) jest analizowany rzadziej, często bez 
powiązania z zachowaniem całego obiektu. Propozycja umożliwia sprawdzanie obu stanów 
granicznych fundamentu palowego dzięki wykorzystaniu odpowiednich charakterystyk Q-s w postaci 
funkcji lub uproszczonego wykresu biliniowego oraz współczynników korelacyjnych i nośności 
zamieszczonych w EC7. Interpretacja próbnych obciążeń pali i przykłady zastosowania. 
1 Politechnika Gdańska 
 
2. J. BZÓWKA1, M. OCHMAŃSKI1, G. MODONI2: Aktualny stan wiedzy na temat kolumn iniekcyjnych (20’) 
Istotnym zagadnieniem projektowym jest przewidywanie średnicy i szacowanie nośności kolumn 
wykonywanych w technologii iniekcji strumieniowej. Wykorzystano nowatorskie obliczenia CFD 
(Computational Fluid Dynamics) oraz ANN (Artificial Neural Network). Przedstawiono aspekty 
projektowania oraz realizacji prac w technologii iniekcji strumieniowej. 
1 Politechnika Śląska, 2 University of Cassino and Southern Lazio 
 
3. P. BĄBAŁA1, P. GOS1, T. WARCHAŁ1: Problematyka posadowienia obiektów inżynieryjnych w 
korpusach wysokich nasypów drogowych (20’) 
Osiadania podłużne i poprzeczne obiektów inżynierskich wbudowanych w nasypy drogowe. Pomiary 
przemieszczeń łukowych obiektów żelbetowych wykonanych w technologii TechSpan oraz wpływ 
osiadania nasypu na rozkład sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych obiektów drogowych. 
Wpływ wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasypami na pracę układu konstrukcyjnego. Wyniki 
monitoringu dwóch obiektów oddanych do eksploatacji. 
1 Menard Sp. z o.o. 
 
4. D. KONOPKA1, M. MACHOWSKI1, J. SOBOLEWSKI1: Projektowanie i wykonawstwo ścian 
oporowych oraz przyczółków z gruntu zbrojonego geosyntetykami z licem aktywnym i biernym 
(20’) 
Zasady projektowania i sporządzania specyfikacji zbrojenia geosyntetycznego z uwzględnieniem 
dwóch typów konstrukcji ścian, z licem aktywnym i biernym. Przykłady realizacji, dobra praktyka 
wykonawstwa, błędy i praktyczne wnioski. 
1 Inora Sp. z o.o. 

 
5. J. KAWALEC1, P. MAZUROWSKI1, K. ZAMARA1: Projektowanie i realizacja stabilizacji warstw 
kruszyw przy zastosowaniu geosyntetyków (20’) 
Stabilizacja warstw kruszyw niezwiązanych z uwzględnieniem specyfiki zastosowania, m.in. 
wzmocnienie podłoża drogowego, optymalizacja nawierzchni, przygotowanie platform roboczych i 
montażowych, dróg technologicznych oraz geomateracy dla obiektów liniowych. Projektowanie i 
przykłady zastosowania oraz warunki prawidłowego wykonawstwa i odbioru warstw stabilizowanych. 
1 Tensar Polska Sp. z o.o. 
 

 

Firma ……. (15’) 
 
Tytuł prezentacji 



Pytania (5’) / Moderator: …………………… 
Sesja 8: Doświadczenia projektowe i realizacyjne – część III (120) 

1. M. MITEW-CZAJEWSKA1, R. KUSZYK1, A. SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA1: Ocena wpływu 
tunelowania tarczą zmechanizowaną na powierzchnię terenu i obiekty sąsiednie (20’) 

Metodyka oceny rozwoju niecki osiadania nad dwoma tunelami drążonymi tarczą zmechanizowaną. 
W praktyce sumuje się dwie niecki określone wzorami empirycznymi, w rzeczywistości niecka nie jest 
symetryczna. Na podstawie danych z monitoringu na trasie II linii metra sformułowano wzór 
empiryczny, który odpowiada realnym wartościom osiadania powierzchni terenu. Wpływ budowy 
głębokiego wykopu na przemieszczenia istniejącego tunelu metra drążonego tarczą. 
1 Politechnika Warszawska 

2. Z. SZYPCIO1: Stany  

3.  Wybrane problemy oddziaływania wody gruntowej na konstrukcje i podłoże gruntowe (20’) 

Prawidłowe uwzględnienie oddziaływania wody na konstrukcje zagłębione w gruncie podczas 
budowy i eksploatacji wymaga nie tylko wiedzy, ale i doświadczenia. Głównym problemem jest 
prognozowanie maksymalnych poziomów zwierciadła wody gruntowej i maksymalnej siły wyporu. Na 
kilku przykładach awarii konstrukcji zagłębionych w gruncie omówione odnośne stany graniczne oraz 
sposoby zabezpieczenia konstrukcji przed awarią. 
1 Politechnika Białostocka 

4. O. MITROSZ1, A. ŁYS-PISOWACKI1: Nośność i przemieszczenia zbrojonej kolumny DSM obciążonej 
poziomo  (20’) 

W celu weryfikacji założeń projektowych wykonano dwa próbne obciążenia polowe pojedynczych 
kolumn DSM zbrojonych koszem z prętów stalowych. Przedstawiono sposób przygotowania i 
wykonania badań, wyniki oraz interpretację obu testów. 
1 Keller Polska Sp. z o.o. 

5. A. ŁOPATKA1:  Nasypy na kolumnach piaskowych w osłonie geosyntetycznej (GEC) - 
projektowanie z uwzględnieniem wzmocnienia podłoża po instalacji kolumn metodą 
przemieszczeniową (20’) 

Wyniki badań właściwości gruntu słabonośnego po instalacji kolumn metodą przemieszczeniową oraz 
wpływ efektu samowzmocnienia podłoża na projektowanie nasypów posadowionych na systemie 
GEC. 
1 Inora Sp. z o.o. 

 
 

 
 
Dyskusja (25’) / Moderator: …………………… 
 
 

Firma ……. (15’) 
 
Tytuł prezentacji 



Sesja 9: Optymalizacja projektów projektuj i buduj (120’) 
 
1. G. HORODECKI1: Projektowanie geotechniczne w formule buduj oraz projektuj i buduj – 
założenia i praktyka na przykładzie projektów infrastrukturalnych (25’) 

Jak dobrze przygotować i zrealizować inwestycję w zakresie geotechniki w formułach Buduj (B) oraz 
Projektuj i Buduj (PiB), a także w formułach pośrednich. Geotechniczne warunki posadowienia. Opinia 
Geotechniczna, Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego i Projekt Geotechniczny – co powinny 
zawierać, a co zawierają. Wpływ jakości dokumentacji na inwestycje oraz znaczenie i zadania 
Projektanta Geotechnicznego. Rola uczestników procesu inwestycyjnego w obu formułach. 
Zawartość Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Koncepcja Programowo-Przestrzenna. Wady i zalety 
formuł B oraz BiP w odniesieniu do geotechniki. Roszczenia w zakresie geotechniki. 
1 Politechnika Gdańska 

 
2. D. SOBALA1: Efektywne rozwiązania geotechniczno-konstrukcyjne obiektów inżynierskich w 
formule projektuj i buduj (25’) 

Potencjał i główne bariery efektywnego wykorzystania formuły „projektuj i buduj” w Polsce. Rola i 
zakres odpowiedzialności głównych uczestników procesu inwestycyjnego oraz dochodzenie do 
efektywnych rozwiązań na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji robót, od oferty do 
upływu okresu gwarancyjnego. Kompleksowe podejście do problemów geotechniczno-
konstrukcyjnych, zilustrowane przykładami. 
1 Strabag Sp. z o.o.  

 
3. P. KOKOTKIEWICZ1: Granice optymalizacji rozwiązań geotechnicznych w formule projektuj i buduj 
(20’) 

Dążenie do obniżania kosztów oraz skracania czasu realizacji robót w formule „projektuj i buduj” 
sprzyja zwiększaniu poziomu ryzyka technicznego. W sposób szczególny dotyczy to projektowania i 
wykonawstwa robót geotechnicznych, zwłaszcza w przypadku trudnych warunków posadowienia. 
Problemy wprowadzania rozwiązań zamiennych w praktyce i identyfikacja najbardziej wrażliwych 
zagadnień. Przykłady, gdzie wdrożona optymalizacja przyniosła złe skutki. 
1 Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 

 
4. J. SIERANT1:  Równoważne czy podobne – systemy geotechniczne jako wyroby budowlane (20’) 

Pojęcie równoważności często występuje w dokumentach kontraktowych w odniesieniu do wyrobów 
budowlanych. W założeniu ma zapewnić warunki uczciwej konkurencji dla oferentów, producentów i 
dostawców. Czy tak jest faktycznie? Aspekty równoważności systemów geotechnicznych w 
kontekście wymagań normowych, kontraktowych oraz procedur obrotu wyrobami budowlanymi. 
1 Titan Polska Sp. z o.o. 

 

Dyskusja (15’) / Moderator: …………………… 
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Sesja 10: Wzmacnianie i naprawy fundamentów (120’) 
 
1. K. GWIZDAŁA1: Wzmacnianie i naprawy fundamentów głębokich (25’) 

Fundamenty głębokie są przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń pionowych, poziomych i 
momentów, działających w różnych kombinacjach. Ich projektowanie i wykonawstwo, z reguły w 
warunkach in situ, wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia zakładanych nośności i przemieszczeń 
dopuszczalnych. Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby wzmocnienia fundamentów nowo 
budowanych i istniejących. Niekorzystne zjawiska wpływające na współpracę fundamentów 
głębokich, konstrukcji i podłoża. Przykłady z praktyki. 
1 Politechnika Gdańska 

 
2. K. ŻÓŁTOWSKI1: Problemy geotechniczne wykorzystania podpór historycznych mostów na 
terenach portowych na przykładzie Mostu Cłowego w Szczecinie i Mostu Siennickiego w Gdańsku 
(20’) 

Mosty posadowiono w podobnych warunkach geotechnicznych. Oba poważnie uszkodzono w czasie 
II wojny światowej. Most Cłowy odbudowano w roku 1961 jako konstrukcję kablobetonową z 
wykorzystaniem istniejących podpór nurtowych i przyczółków, a Most Siennicki w roku 1988 jako 
stalowy z wykorzystaniem historycznych podpór. W obu przypadkach po kilkunastu latach 
zauważono postępujące przemieszczenia przyczółków w kierunku rzeki. Ostatecznie Most Cłowy 
doczekał się generalnego remontu z wymianą przęseł i przyczółków. Most Siennicki jest 
obserwowany i trwają pra-ce ekspercie nad koncepcją naprawy. Analiza przyczyn awarii oraz dyskusja 
rozwiązań projektowych. 
1 Politechnika Gdańska 
 
3. T. ŻYREK1: Wzmacnianie fundamentów historycznych budynków – geotechniczna rutyna czy 
ekwilibrystyka? (20’) 

Rewitalizacja i modernizacja zabytkowych obiektów budowlanych ze zmianą ich funkcji, ale z 
zachowaniem walorów historycznych. Charakterystyka i przykłady prac projektowych. Doświadczenia 
z realizacji wybranych projektów na przykładzie Centrum Praskiego Koneser, Fabryki Norblina, 
Dawnych Koszarów Carskich i Państwowych Zakładów Optycznych w Warszawie. Ryzyko 
kontraktowe. 
1 Soletanche Sp. z o.o. 

 
4. L. LEDZIŃSKI1:  Szczelność i naprawa ścian szczelinowych (20’) 

Ze względu na technologię wykonania w warunkach in situ, szczelność oraz faktura powierzchni ścian 
szczelinowych nie są tożsame z konstrukcjami żelbetowymi wykonywanymi w deskowaniu. 
Omówiono klasy technicznej szczelności  ścian szczelinowych na podstawie zaleceń austriackich oraz 
zabiegi, które mogą zmniejszać przecieki ścian. Przedstawione podstawowe zagadnienia związane z 
wadami wykonawczymi ścian szczelinowych, sposobami ich unikania oraz metody praktycznej 
naprawy. 
1 Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. 
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