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Obiekty mostowe należą do budowli, wobec których 

stawiane są zwiększone wymagania zapewnienia 

bezpieczeństwa i niezawodnego użytkowania. Szczegól-

ne wyzwania stwarzają mosty przez duże rzeki. Mostom 

towarzyszą zwykle też inne budowle, jak ściany oporowe, 

przepusty, nieopisywane tutaj szerzej.

Niezbędną podstawą projektowania mostów i ich 

posadowień oraz sposobu ich wykonania są wiarygod-

ne badania podłoża. Ich znaczenie jest fundamentalne. 

Jak oceniają różni autorzy, np. [5, 10, 26], ponad 50% 

przypadków komplikacji i awarii budowli związanych 

jest z podłożem gruntowym. Od dawna w terminolo-

gii prawnej i w przepisach występuje pojęcie „ryzyko 

gruntowe”. Do ograniczenia ryzyka służy m.in. staranne 

rozpoznanie budowy i parametrów podłoża. Grunt jest 

tworem natury i często kryje niespodzianki. Możliwie 

pełne rozpoznanie wpływa decydująco na bezpieczeń-

stwo i koszt budowli oraz czas realizacji. Nie warto 

oszczędzać na badaniach podłoża, a zwłaszcza 

powierzać ich tanim firmom. Pozorne oszczędności 

często powodują dużo większe dodatkowe koszty bu-

dowy. Niezbędne są specyficzna wiedza eksperta geo-

technika oraz znajomość terenu i lokalnych doświad-

czeń, aby: racjonalnie określić zadania rozpoznania 

i zakres badań rzeczywiście użytecznych, zweryfikować 

ich wyniki oraz właściwie sformułować końcowe oceny 

i wnioski dla konstruktorów. 

Ważne jest odpowiednio wczesne wykonanie badań, 

by projektant (a także inwestor) nie podejmował często 

kosztownych decyzji „w ciemno”. Niezbędne jest rozpo-

znanie parostopniowe, uściślające dane odpowiednio 

do faz projektu i wynikających potrzeb.

Przegląd wymagań przepisów i Eurokodu 7
Badania podłoża budowli są regulowane przez wiele 

przepisów i norm, m.in.: Prawo budowlane, Prawo geolo-

giczne, Rozporządzenie MTBiGM z 2012 r. [7], Eurokody 

PN-EN 1997-1 i -2 oraz dokumenty branżowe, np. GDDKiA 

[3,16] lub PKP PLK [15]. Przepisy te określają wymagania 

formalne i techniczne. Dokumenty te nie są w pełni spój-

ne i stosowanie ich powoduje problemy. Praktyka badań 

podłoża także nie zawsze jest właściwa, a zakres i jakość 

badań bywają niezadowalające. 

Nadrzędnym merytorycznie dokumentem jest Eurokod 7, 

czyli norma PN-EN 1997. Określa ona cele, ogólne zasady 

i ramowe procedury projektowania geotechnicznego, 

odwołując się w szczegółach do licznej grupy norm EN 

badań podłoża i konstrukcji geotechnicznych. Rozporzą-

dzenie MTBiGM w sprawie ustalania warunków geotech-

nicznych posadowień budowli [7] nawiązuje do tej normy, 

choć dość niekonsekwentnie. 

Prawo budowlane (1994 r., ze zmianami) wprowadziło 

pojęcie geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych jako integralnej („w zależności 

od potrzeb” – bardzo to dziwne, bo czy może być niepo-

trzebne?!) części projektu architektoniczno-budowlanego. 

Rozporządzenie [7] uściśliło wymagania dotyczące geo-

technicznych warunków posadowienia, które obejmują 

dokumentowanie budowy i warunków podłoża, jak rów-

nież projektowanie geotechniczne. Z natury rzeczy są one 

częścią projektu konstrukcji, ale przepisy nie zawierają 

wymagań specjalnych uprawnień do ich opracowania. 

W efekcie za bezpieczeństwo obiektu odpowiada głównie 

projektant konstruktor obiektu.

W Rozporządzeniu podano, że w określonych okoliczno-

ściach (a w przypadku mostów niemal zawsze!) wyniki 

badań powinny być dodatkowo w formie dokumen-

tacji geologiczno-inżynierskiej. Dublowanie się aktów 

prawnych powoduje zamieszanie dotyczące kompetencji 

dokumentatorów i biurokratycznych wymagań oraz 

zwiększa ryzyko błędnych ocen i rozwiązań prowadzą-

cych do poważnych i kosztownych konsekwencji.

W zależności od rodzaju obiektu i warunków grun-

towych jest on zaliczany do określonej kategorii 

geotechnicznej, pojęcia wprowadzonego w EC-7. Ka-

tegorie są zdefiniowane w Rozporządzeniu [7] i opisane 

w wielu publikacjach, np. Wysokiński i inni [14], Instruk-

cja GDDP [3]. Kategoriom przypisane są w [7] (dość 

dyskusyjne) zakresy badań podłoża i ich dokumentacji. 

Zawsze wymagane jest opracowanie opinii geotech-

nicznej, natomiast dla części obiektów II kategorii 

i wszystkich III kategorii „opracowuje się dodatkowo (!) 

dokumentację badań podłoża gruntowego i pro-

jekt geotechniczny”. Zapis ten nie jest jasny, ale naj-

częściej powoduje potrzebę wykonania dwóch, niemal 

dublujących się dokumentów. 
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Projekt geotechniczny jest nowością towarzyszącą 

wprowadzeniu Eurokodu 7 do krajowej normaliza-

cji. Przykro stwierdzić, że u podstaw tego tworu leży 

nieporozumienie w przekładzie… Otóż w oryginale 

EC7 figuruje termin Geotechnical Design Report (GDR), 

a w wersji niemieckiej – Geotechnischer Entwurfsbericht, 

czyli raport lub sprawozdanie, a nie projekt! W kraju 

„mleko się wylało”, projekt to projekt ze wszystkimi 

skutkami, a więc powinien go wykonywać inżynier 

konstruktor (lub ekspert geotechnik), z uprawnienia-

mi budowlanymi konstrukcyjnymi, choć nie zapisano 

takiego warunku w Rozporządzeniu. Wskazane jest 

posiadanie certyfikatu PKG, a jeszcze lepiej specjalizacji 

geotechnicznej uprawnień budowlanych. Dlatego dzi-

wi zlecanie projektu geotechnicznego nieinżynierom 

– nie mają oni do tego ani uprawnień formalnych, ani 

najczęściej przygotowania merytorycznego. 

Dyskusyjny jest rzeczowy zakres GDR, bardzo ogólnie 

zapisany w Rozporządzeniu, nieco obszerniej w EC7-2. 

Jednak w każdym przypadku jest to dokument „doradczy”, 

a nie konkretny projekt do realizacji – ten powstaje w dal-

szej fazie projektowania. 

Od lat trwa dyskusja, kiedy wystarcza dokumentacja 

geotechniczna, a kiedy potrzebna jest dokumentacja 

geologiczno-inżynierska [1, 5, 6, 13, 14]. Należy podkreślić, 

że w EC-7 wszystkie badania podłoża do celów budow-

lanych określane są jako badania geotechniczne, nie 

występuje pojęcie badania czy dokumentacja geolo-

giczno-inżynierska. Jest to polski „wynalazek”, niespoty-

kany w innych krajach. Porównując wymagania stawiane 

obu rodzajom dokumentacji, dochodzi się do wniosku, 

że różnice merytoryczne między nimi są niewielkie. Obie 

dokumentacje powinny dostarczyć projektantowi 

i wykonawcy dane potrzebne do bezpiecznego 

i ekonomicznego zbudowania obiektu. Racjonalna jest 

propozycja np. [6], by najpierw wykonywać dokumen-

tację geotechniczną wraz z badaniami środowiskowymi, 

a w drugim etapie – dokumentację geologiczno-inżynier-

ską (zwykle wykorzystując te same wiercenia czy sondo-

wania).

Złośliwi mówią, że jest jedna fundamentalna różnica: 

badania i dokumentację geotechniczną można wykonać 

w 3-4 tygodnie (i zwykle taniej), a na geologiczno-in-

żynierską potrzeba minimum 4-6 miesięcy ze względu 

na długotrwałe uzyskiwanie wymaganych decyzji, 

oczekiwanie na uprawomocnienie, żądania wniesienia 

poprawek itp. Druga różnica to wymagane uprawnienia 

dokumentatorów i związane z nimi korzyści z wykonywa-

nia badań.

Problemy geotechniczne 
związane z posadowieniem mostów
Podpory mostów wyróżniają się niedużymi zwykle 

wymiarami w planie i bardzo dużymi obciążeniami 

z udziałem oddziaływań dynamicznych, jak również 

ze znacznymi obciążeniami bocznymi. Budowa podpór 

zwykle wymaga złożonych konstrukcji fundamentowych. 

Szczególne wyzwania są związane z budową mostów 

przez duże przeszkody wodne, co zwykle narzuca duże 

rozpiętości przęseł. 

Inwestor i projektant obiektu, a także wykonawca mają 

do rozwiązania szereg problemów związanych m.in. 

z warunkami terenowymi i geotechnicznymi oraz fazą 

projektu.

W fazie wstępnej – studiów i analiz – należy rozpatrzyć 

najkorzystniejszą lokalizację całego obiektu, a także po-

szczególnych podpór, aby nie narażać się niepotrzebnie 

na trudności łatwe do uniknięcia przez korektę usytuowa-

nia.

W fazie projektu budowlanego analizy dotyczą zwykle 

ustalonej już lokalizacji. Obejmują one:

– wybór rodzaju i konstrukcji fundamentu oraz sposobu 

wykonania,

– wstępne zwymiarowanie elementów posadowienia,

– określenie prognozowanych przemieszczeń fundamen-

tów i wpływu ich na konstrukcję.

Do wyboru właściwych rozwiązań niezbędne są szczegó-

łowe dane o podłożu.

W fazie budowy i eksploatacji obiektu wymagana jest 

kontrola warunków gruntowych i wodnych oraz zacho-

wania budowli lub jej krytycznych elementów (przemiesz-

czeń, ewentualnie wartości sił).

Obecnie brak jest dokumentu regulującego całościowo 

projektowanie podpór mostowych. Eurokod 7 podaje 

raczej „dobre rady” niż wymagania projektowe. Norma PN-B-

03020:1981 dotyczy głównie budynków, a nie zajmuje się 

mostami. Istniejące dokumenty dotyczą więc zagadnień 

cząstkowych, w większości są przestarzałe i nie odpowia-

dają obecnym potrzebom. Stan ten zwiększa odpowie-

dzialność projektanta konstrukcji podpór i fundamentów, 

który często musi kierować się własnym doświadczeniem 

i opinią doradców. Użyteczną pomocą jest bogata literatura 

specjalistyczna. 

Norma PN-EN 1997-1:2008 również nie zajmuje się 

mostami, traktując je jak inne rodzaje konstrukcji. 

Site investigation for the design
of bridge foundations – part I
Geotechnical problems and errors connected to 
bridge foundations, regulations regarding site inve-
stigation and selected details of the reconnaissance 
and evaluation of ground conditions are presented in 
the paper.
Keywords: bridge foundations, ground conditions

I SUMMARY

fo
t. 

iS
to

ck



30

Postanowienia jej nie spełniają potrzeb projektanta. Pew-

ne szczegółowe zapisy dotyczące badań podłoża zamiesz-

czono w PN-EN 1997-2. W Załączniku B (informacyjnym) 

Planowanie badań geotechnicznych podano tylko ogólne 

zalecenia dotyczące m.in. fundamentów bezpośrednich 

i palowych, wykopów i inne.

Obiekty mostowe z uwagi na problemy geotechniczne 

można podzielić na trzy grupy: mosty przez duże rzeki, 

mosty „na lądzie” oraz mniejsze obiekty (np. kładki dla 

pieszych) niestwarzające większych problemów.

Zadania stawiane rozpoznaniu podłoża zależą głównie 

od warunków terenowych oraz wielkości i konstrukcji mo-

stu. W praktyce krajowej mosty najczęściej są posadawia-

ne na palach, baretach lub kolumnach, znacznie rzadziej 

bezpośrednio czy w inny sposób. Budynki wysokie zwykle 

są posadawiane na dużo oszczędniejszych fundamentach 

płytowo-palowych, ale w mostach nie zyskały one jeszcze 

popularności. Dlatego najbardziej oczekiwane przez pro-

jektantów są dane potrzebne do zaprojektowania pali – 

i to powinno być zasadą. Nadal najchętniej stosowana jest 

norma palowa PN-B-02482:1983, z korektami uwzględnia-

jącymi wymagania Eurokodu 7-1, np. wg [4, 8]. Potrzebne 

dane do wyznaczenie nośności pala są stosunkowo pro-

ste: zwykle to opis rodzaju gruntu warstw podłoża oraz 

ich stopień zagęszczenia albo plastyczności. W gruntach 

niespoistych bardziej wiarygodne jest określanie nośności 

pala na podstawie wyników sondowania statycznego CPT, 

metodami opisanymi obszernie np. przez K. Gwizdałę [2] 

lub wg niemieckich Wytycznych EA Pfähle albo innych 

nowszych prac. Natomiast nie zaleca się korzystania 

z przestarzałych zaleceń w PN-EN 1997-2:2009. 

Typowe osiadania podpór posadowionych bezpośrednio 

to 20-50 mm, a na palach – 15-30 mm. Jednak podpory 

dużych przęseł czy fundamenty pylonów mogą osiadać 

100 mm i więcej. Np. pylon mostu Rędzińskiego osiadł 

prawie 100 mm, a jako wartość dopuszczalną projektant 

podał 200 mm. Niestety, często trudno uzyskać od realiza-

torów dane o osiadaniach, zwłaszcza że inwestorzy po za-

kończeniu robót konstrukcyjnych często nie kontynuują 

pomiarów, tłumacząc to zbędnymi ich zdaniem kosztami, 

a także „po co to mierzyć, skoro mogą wyniknąć kłopoty” – 

lepiej „stłuc termometr”. Obserwowane osiadania podpór 

mostowych są ogólnie sporo mniejsze od prognozowa-

nych.

Osiadania podpór na palach zwykle są niewielkie. Ale w przy-

padku fundamentów, zwłaszcza dużych i ciężkich podpór, 

wymagających użycia dużej liczby pali, konieczne jest 

uwzględnienie zwiększonego, często kilkukrotnie, osiadania 

pali w grupie, szacowanego najprościej jako zastępczego 

fundamentu masywnego [2, 4] według starej normy palowej 

z 1969 r. W każdym przypadku potrzebna jest wiarygodna 

wartość modułu odkształcalności podłoża E
0
, co omówiono 

dalej. Warto odnotować, że współczesna wiedza wykazuje, 

że nośność graniczna pala w grupie jest z reguły większa 

niż pala pojedynczego, dlatego nieuzasadniona jest reduk-

cja nośności pobocznic pali w grupie według 

PN-B-02482:1983, co przyznają jej autorzy.

Wytyczne badań podłoża
do potrzeb projektowania mostów
Badania geotechniczne powinny być przeprowadzone 

zgodnie z Eurokodem 7: PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2 

oraz normami: PN-B-02479:1998, PN-B-02482:1983, 

PN-83/B-03010, PN-81/B-03020, PN-88/B-04481, Instrukcją 

GDDP [3] i PKP PLK [15]. Rozporządzenie MTBiGM [7], 

a także Instrukcje [3] i [15], zgodnie z Eurokodem 7 zalicza-

ją zwykle obiekty mostowe do 3. kategorii, albo – w prost-

szych przypadkach – do 2. kategorii geotechnicznej. 

Powoduje to zwiększone wymagania dotyczące rozpo-

znania i dokumentacji badań podłoża.

Warto dodać, że normy służą także temu, żeby uczestni-

cy procesu budowlanego rozmawiali jednym językiem. 

Czasem jest to pobożnym życzeniem, jak w przypadku 

klasyfikacji i nazewnictwa gruntów. Polska klasyfikacja, 

po wielu modyfikacjach, została uregulowana w normach 

PN-B-02480:1986 i PN-B-02481:1998. Ustanowienie norm 

PN-EN-ISO 14688-1 i -2 wprowadziło zmienioną klasy-

fikację, nazewnictwo i symbole gruntów. Jest to praw-

dziwa rewolucja, gdyż stara klasyfikacja na nową nie 

jest w pełni przetłumaczalna, np. [9, 12]. W efekcie tego 

literaturę, przepisy i inne akty należałoby napisać na nowo 

– i istotnie ma to miejsce. Zmieniły się m.in.: nazwy i grani-

ce frakcji gruntów, stany konsystencji, podział ze względu 

na uziarnienie – a więc sprawy zupełnie podstawowe. 

Obie normy EN-ISO były „niedoskonałe”, wprowadzono 

w nich poprawki i uzupełniono je załącznikami krajowymi. 

Mimo to coraz częściej dokumentacje badań podłoża 

i projekty geotechniczne operują nowym nazewnictwem. 

Jest to prawdziwe wyzwanie, lecz trzeba się tego nauczyć.

Bardzo duże znaczenie ma jakość badań – wpływają one 

decydująco na bezpieczeństwo i koszt budowli. Jednak 

do właściwej oceny warunków geotechnicznych nie 

potrzeba zwykle np. licznych badań laboratoryjnych „na-

bijających” koszty rozpoznania. Natomiast konieczne jest 

doświadczenie w takich budowach, potrzebne do okre-

ślenia zadań rozpoznania i badań oraz do sformułowania 

wniosków przydatnych dla konstruktorów. Wskazane 

jest korzystanie z lokalnych doświadczeń i obserwacji, 

co pozwala uniknąć wielu trudności. Duże znaczenie mają 

rozpoznanie poziomów wód oraz prognoza ich zmian.

W terenie słabo zbadanym celowe jest poprzedzenie 

badań studiami kameralnymi i wizją lokalną, wstęp-

nym rozpoznaniem form geologicznych, występującej 

roślinności itp. Regułą jest rozpoznanie parostopniowe, 

uściślające dane odpowiednio do faz projektu i wynika-

jących potrzeb. Badania powinny obejmować cały teren 

robót, a w razie potrzeby jego otoczenie. 

Zalecany zakres rozpoznania
Głębokość rozpoznania potrzebną w konkretnym przy-

padku trudno przewidzieć z góry i należy ją weryfikować 

w miarę uzyskiwanych wyników badań. Dla fundamen-

tów podpór dużych przęseł głębokość wierceń wynosi 

zwykle od 30 do ponad 50 m. Dla typowych niedużych 

mostów może wystarczać 10-15 m, jeśli głębsze podłoże 
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jest mocne i jednorodne. Wybór głębokości wynika z ana-

lizy zadania, warto przyjmować ją z pewnym zapasem. 

Wskazówką są zalecenia EC7-2, jednak są one schema-

tyczne i nie uwzględniają wielu czynników. W Instrukcji 

GDDP [3] zalecono, by otwory sięgały co najmniej 3 m po-

niżej podstaw pali i co najmniej 6 m w warstwę gruntu 

nośnego. Niedopuszczalne jest, by rozpoznanie było płyt-

sze od zagłębienia pali, a takie kuriozalne przypadki też 

się trafiają. Jest to niezgodne z wymaganiami przepisów 

i ze sztuką inżynierską, a żadne tłumaczenia nie uspra-

wiedliwią projektanta w przypadku wystąpienia z tego 

powodu awarii. Jednak programujący badania nie zna 

jeszcze potrzebnej długości pali! Na dowcip zakrawa 

zamieszczone w pewnym PFU wymaganie: „Spód fun-

damentu (spód stóp pali, spód kolumn wzmacniających 

grunt itp.) powinien znajdować się powyżej poziomu 

rozpoznania gruntu ustalonego wg (…) Instrukcji badań 

podłoża…, GDDP, 1998”. Rozsądek nakazuje, by to rozpo-

znanie sięgało głębiej niż fundamenty…

Podstawowym celem rozpoznania jest układ warstw, 

czyli model budowy podłoża. Należy też określić 

parametry geotechniczne warstw, zwłaszcza dane 

o wytrzymałości i ściśliwości gruntów w podłożu. Nie 

ma gruntów nienośnych! A często tylko tak opisywane 

są w dokumentacjach słabe grunty spoiste lub organiczne, 

nasypy niekontrolowane itp. Jednak w praktyce znajomość 

ich właściwości jest istotna. Dlatego takie określenie jest 

nie do przyjęcia – projektant powinien wymagać bliższych 

informacji o słabych warstwach. W miarę potrzeby należy 

także rozpoznać agresywność korozyjną gruntu i wody 

gruntowej.

Jeśli w podłożu występują skały, to należy określić ich strop 

oraz rodzaj i parametry (np. korzystając z Wytycznych [15]). 

Należy zwłaszcza ocenić możliwość wbicia pali lub wierce-

nia w skale. Ustalenie stropu jest utrudnione w przypadku 

wietrzelin ponad litą skałą. 

Informacje z badań powinny umożliwić ocenę przydat-

ności wybranych metod wykonania fundamentów, 

określenie prawdopodobieństwa napotkania przeszkód 

w głębieniu lub wbijaniu pali, trudności wprowadzenia 

sprzętu, obecności pustek w podłożu itp.

Do określenia obliczeniowych poziomów wód w rzekach 

służą specjalne analizy hydrologiczne. Wiąże się z tym 

przewidywanie głębokości rozmycia: dna koryta rzeki oraz 

lokalnego przy podporach. 

Wiercenia i sondowania powinny zapewnić rozpoznanie 

podłoża każdej podpory, a szerokich podpór i przyczół-

ków – także zmienność warunków. Zalecane liczby i roz-

stawy wierceń badawczych w zależności od szerokości 

mostu B i rozpiętości przęseł L lub od długości przepustu 

podane są w Instrukcji [3]. Żelazną zasadą powinno być 

uzupełnienie badań np. w przypadku dużych różnic 

budowy podłoża w sąsiednich otworach.

Bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące rozstawu 

punktów dokumentacyjnych w etapie projektu budow-

lanego podane są w nowszych Wytycznych PKP PLK [15]. 

Przykładowe wymagania dla podpór mostów, przepu-

stów i tuneli w warunkach geologicznych prostych oraz 

złożonych i skomplikowanych zawiera tab. 1.

W przypadku stwierdzenia w podłożu drogi kolejowej 

lub obiektu inżynierskiego skomplikowanych warunków 

gruntowych liczbę punktów dokumentacyjnych należy 

zwiększyć oraz uzupełnić je dodatkowymi sondowaniami. 

Głębokość rozpoznania podłoża fundamentów palowych 

powinna zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 (Zał. B) spełnić 

następujące trzy warunki: 

Z
a 
 ≥ 1,5 x b

g
, Z

a
 ≥ 5,0 m, Z

a
 ≥ 3,0 x D

F
,

gdzie b
g
 jest krótszym bokiem prostokąta stanowiącego 

obwód grupy pali tworzących fundament, w poziomie 

podstawy pali, a D
F
 jest średnicą podstawy pala. Na rys. 1 

przedstawiono zasady wyznaczania głębokości rozpo-

znania zgodnie z PN-EN 1997-2:2009. Warto odnotować, 

że wyznaczona tak głębokość rozpoznania może dotyczyć 

DBPG, gdy na podstawie wcześniejszego rozpoznania 

wstępnie zaprojektowano poziom posadowienia pali. 

Lecz jak to zrobić na etapie projektu robót geologicznych, 

gdy o rodzaju i wymiarach fundamentu, a nawet jego 

położeniu, zwykle niewiele wiadomo?

Więcej szczegółowych informacji zawiera druga część 
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Rys. 1. Zalecana głębokość rozpoznania podłoża fundamentów palowych

wg PN-EN 1997-2:2009

Z
a
 ≥ 1,5xb

g
 

Z
a
 ≥ 5,0 m 

Z
a
 ≥ 3,0xD

F

Rodzaj obiektu
Stopień skomplikowania warunków gruntowych

proste złożone i skomplikowane
Przyczółki

B do 15 m

B ponad 15 m

1 p.d.

2 p.d.

2 p.d.

2 p.d., r < 20 m 

Podpory pośrednie

B do 15 m, L do 50 m

B do 15 m, L ponad 50 m

B ponad 15 m

1 na podporę

2 na podporę

2 na podporę, r < 20 m

2 p.d. na podporę

2 p.d. na podporę, r < 20 m

3 p.d. na podporę, r < 20 m

Przepusty

długości do 20 m

długości ponad 20 m

2 p.d.

3 p.d.

3 p.d.

3 p.d., r < 20 m

Tunel
2 p.d. na tunel, r < 200 m (grunty)

2 p.d. na tunel, r < 500 m (skały)

2 p.d. na tunel, r < 100 m (grunty)

2 p.d. na tunel, r < 250 m (skały)

B – szerokość obiektu inżynieryjnego, L – rozpiętość przęsła, r – rozstaw wierceń, p.d. – punkt dokumentacyjny

Tab. 1. Rozstaw punktów dokumentacyjnych dla obiektów inżynieryjnych – etap projektu budowlanego (Tablica 4.4 wg [15])


