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1. УВОД 
  
На основу уговорених обавеза АД „Хидрозавод ДТД“ је извршио  геотехничка 
истраживања као подлоге за израду пројектно техничке документације за 
изградњу новог крила Дома здравља у Обреновцу. Резултати изведених 
истраживања сажети су у овом Елаборату. 
 
Врсте и обим истраживања дефинисани су Пројектом истраживања.   

Најважнији задаци истраживања су: 

- утврђивање литогенетских врста стенских маса и тла, границе међу 
њима, просторни положај 

- хидрогеолошка својства терена: режим НПВ, водопропустљивост 
литолошких чланова, 

- Утврђивање параметара физичко-механичких својстава издвојених 
литолошких чланова 

Изведена истраживања обухватају теренске радове, лабораторијска 
испитивања и кабинетску обраду са интерпретацијом резултата. 

 
Теренским радовима обухваћено је истражно бушење, инжењерско-геолошко 
картирање језгра бушотине, узимање репрезентативних узорака тла за 
лабораторијска геомеханичка испитивања и мерење нивоа подземне воде. 
Лабораторијским геомеаничиким испитивањима тла дефинисане су физичко 
механичке карактеристике тла, односно, идентификационо-класификациона и 
отпорно-деформабилна својства тла на одабраним узорцима као и 
филтрациона својства.  
 
Кабинетском обрадом и интерпретацијом теренских резултата и 
лабораторијских испитивања, сачињена је геотехничка слика истражног 
простора. У виду посебних поглавља у елаборату дат је приказ: врсте и обима 
изведених радова, литолошког састава терена са параметрима физичко-
механичких својстава издвојених средина, геотехничке услове изградње 
објекта, прорачун носивости тла и закључци са препорукама пројектанту.  
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2. ВРСТЕ И ОБИМ ИЗВЕДЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА 
 
2.1. Истражно бушење и инжењерскогеолошко картирање  језгра  
 
 
Истражно бушење је изведено са основним циљем да се на истражном 
простору утврди литолошки састав и структура тла, ниво подземне воде  и да 
се узму репрезентативни узорци тла за лабораторијска геомеханичка 
испитивања. 
 

Бушење је изведено машинском бушаћом гарнитуром типа БГ-1К, а примењена 
је метода бушења уз континуирано језгровање. Пречник бушења код свих 
истражних бушотина је  146 мм. Примењена је метода бушење “на суво” како 
би се тло испитало у природним условима, што мање измењено. Обзиром да су 
се радови делом изводили и у невезаним материјалима, било је неопходно 
постављање заштитних обложних колона.   

На истражном простору изведене су 2 (две) истражне бушотине дубине по 
15.0м. Укупно је избушено 30.0м дужних језгра.  

 
Просторни положај бушотина приказан је на ситуацији терена са положајем 
изведених истражних радова 1:500  (прилог бр. E.6.1), а техничке 
карактеристике у табели бр.1. 

 

  Табела  бр. 1 
Ред. 
бр. 

Ознака 
бушотина 

Дубина 
бушотина 

(м)

  Коте 
 терена 
(м.Н.М)

Дубина до  
воде 
(м)

Датум 
бушења 

  1. B-1/16 15.00 76.5 3.90 19.08.2016. 
2. B-2/16 15.00 76.5 3.80 19.08.2016. 

   

 
Ниво подземне воде регистрован је током истражног бушења на релативној 
дубини од површине терена и односи се на датум бушења. 

 
Упоредо са истражним бушењем вршено је и инжењерско-геолошко картирање 
језгра. Картирање је вршено визуелно, макроскопски са циљем да се утврди: 
литолошки састав, структура тла, крупноћа зрна, карактеристике пластичности, 
консистентно стање, тврдина, боја, присуство органских материја, присуство 
хидроксида Fe и Mn као и друге карактеристике које се могу визуелно запазити. 
 

Укупно је картирано 30м језгра. 

Приликом картирања језгра, изабрани су репрезентативни узорци тла из 
природне конструкције терена за лабораторијска геомеханичка испитивања. 
Непоремећени узорци вађени су из карактеристичних зона, а поремећени после 
сваке промене литолошког члана. 
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Сви узорци при картирању језгра су прописно паковани и обележавани (место, 
објекат, ознака, дубина и датум) и отпремани у геомеханичку лабораторију 
"Хидрозавода ДТД" на испитивање. 
 

Резултати истражног бушења и инжењерско-геолошког картирања језгра 
приказани су у виду записника истражних бушотина (прилог бр.E.6.3), и 
синтезно у виду инжењерскогеолошког  пресека терена, (прилог бр. E.6.2.). 

 
 
2.2. Лабораторијско испитивање физичко-механичких 
 карактеристика тла 
 
Лабораторијским испитивањима обухваћено је 3 репрезентативнa 
непоремећенa и око 15 поремећених узорак тла који су узети при истражном 
бушењу из природне конструкције терена и насипа при чему су заступљени сви 
литолошки чланови који су утврђени до дубине изведених истраживања. 
 
У оквиру испитивања изведени су опити идентификације и класификације као и 
опити за дефинисање параметара унутрашње чврстоће тла и његових 
деформабилних својстава при чему је одређен: 
 * Гранулометријски састав 
 * Запреминска тежина 
  - чврстих честица (специфична тежина) 
  - природно влажног тла 
  - сувог тла 
  - засићеног тла 
 * Порозност 
 * Природна влажност тла 
 * Стање конзистенције 
 *  Параметри унутрашње чврстоће тла - директним смицањем  
  - угао унутрашњег трења 
  - кохезија 
 * Модул стишљивости 
 * Коефицијент водопропустљивости 
 
Лабораторијска испитивања су вршена према важећим стандардима по већ 
утврђеној методологији. 
 
Параметри унутрашње чврстоће тла одређени су опитима директног смицања: 
са контролисаним напонима или са контролисаним деформацијама (СРПС 
У.Б1.028). 
Коефицијенти филтрације су одређени посредно, преко дијаграма 
гранулометрије по методи USBR-а  и А.Hazena, а степен неравномерности зрна 
по методи Hazena а по формули:             
  u = d60 /d10 
Резултати лабораторијских испитивања дати су у Извештају о извршеним 
лабораторијским испитивањима (прилог бр.Е.6.4.) у оквиру кога су приказани  
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табеларно, а детаљи појединих опита, криве и дијаграми на прилозима овог 
извештаја. 
 
 

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 
3.1. Геолошка грађа 
 
На основу свих прикупљених података, анализе и интерпретације постојеће 
документације (ОГК лист Обреновац и лист Београд), поуздано се може тврдити 
да површински део терена изграђују терасни и алувијални седименти реке Саве 
квартарне старости (Q), како је то и приказано на делу карте која обухвата шири 
простор Обреновца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Терасни седименти су претстављени глиновитим седиментима у подини којих 
залежу алувијални седименти: фације старача, поводња и фације корита. 
Такође се може тврдити, да њихову подину чине речни и језерски седименти 
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доњег и средњег плеистоцена претстављени језерским песковима и 
шљунковима.   
 
 
3.2. Литолошко-структурни састав и физичко-механичка својства тла 
 
 
Приказ просторног положаја и односа литолошких чланова као и њихова 
моћност и дубина залегања, дат је у виду инжењерскогеолошког пресека терена 
(прилог бр.Е.6.2.), који је урађен на основу анализе и синтезе резултата 
изведених истраживања: истражног бушења и лабораторијских испитивања. 
 
Посматрано са геотехничког аспекта у конструкцији терена можемо издвојити 
три квазихомогене природне средине, које се међусобно битно разликују по 
саставу, структурним својствима и физичко-механичким карактеристикама а то 
су:  

 
 1) Хумифицирана глина и насут материјал  

2) Глиновити седименти речне терасе (CI, CI/CH) 
3) Шљунковито-песковита средина (GW, SW, GW/SW,SP/SW) 
4) Прашинаста барска глина (CL/ML, ML, CI/MI) 

 
За сваку од ових средина тачно су утврђени просторни положај у конструкцији 
терена, моћност и дубина залегања као и основне литолошко структурне 
карактеристике, физичко механичка својства и водно физичка својства која ће у 
даљем тексту бити детаљније приказана за сваку средину посебно. На 
површини терена издвојен је насут и хумифициран  материјал. 
 

1) Хумифицирана глина и  насут материјал 
 
Хумифицирана глина изграђује непосредну површину терена и  дебљине је око 
0.5м. На великом делу истражног простора хумифицирана глина је уклоњена 
због изградње паркинга. Конструкцију паркинга чини камена дробина са 
шљунком. 
Хунифицирана глина и насут материјал су променљивог састава и својстава те 
се приликом изградње објекта у потпуности морају одстранити. 
 

 
 2)  Глиновити седименти речне терасе (CI, CI/CH) 
 
 
Глиновити седменти речне терасе леже преко крупнозрних алувијалних 
седимената Саве у виду покрова уједначене дебљине која износи око 4.00 до 
4.60 метара. Горња зона ових седимената је глиновитија до дубине 1.80м, 
претстављена је глинама високе пластичности која је хомогена, добро збијена, 
тврда и сува светло смеђе боје. Дубља зона је нижег садржаја глиновитих 
честица, средње пластичности, средње до добро збијена, са ређим присуством 
карбонатних конкреција, мрко-жуте боје.   
Лабораторијским испитивањима утврђене су следеће карактеристике ове 
средине: 
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Процентуално учешће глиновитих честица се креће у интервалу од 12-24%, 
прашинастих од 70-81% и песковитих од 5-16%. Остала испитана физичко-
механичка својства имају вредности параметара: 
 
  * Запреминска тежина 
     - чврстих честица 

   s = 26.6 – 27.0 kN/m3 
  - природно влажног тла 
    = 19.4 -19,9 kN/m3 
     - сувог тла 
   d = 15.5 - 16.4 kN/m3 

  - засићеног тла 
   z = 19.8 - 20.2 kN/m3 

 

  * Порозност 
   n = 38.4 - 42.5 %  
 
  * Природна влажност 
   w = 19.8 - 25.0 % 
 
  * Стање консистенције 
   - граница течења 39-52% 
   - граница пластичности 22-26% 
   - индекс пластичности 17-26% 
   - индекс консистенције 0.922-1.038 
   
  * Параметри чврстоће на смицање 
   - угао унутрашњег трења 
   19 - 22 0
   кохезија 
   c = 29 - 38 kN/m2 

 

  * Модул стишљивости 
   при оптерећењу од 100 kN/m2 

   Mv = 4425 - 4930 kN/m2 
 
  * Коефицијент  водопропустљивости 
      - по USBR-u 
   k =  1.4 - 6.2 x 10-7  cm/s  
 
Ова средина је најзначајнија са аспекта фундирања објекта. Просечних је 
вредности параметара отпорних и деформабилних својстава, те повољна за 
фундирање објекта уз правилно димензионисање темеља. 
 
 

3) Шљунковито-песковита средина (GW, SW, GW/SW,SP/SW) 
 
Шљунковито-песковита средина залеже у подини глиновите средине (2) и у 
континуитету се распростире дуж целог истражног простора.  
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Од границе са глиновитом средином која је констатована око кота 72.0-
72.50мнм па дубље, смењује се са партијама барских прашинастих глина. Сама 
шљунковита средина је хетерогеног састава са различитим процентуалним 
учешћем крупних (преко 2мм) и песковитих честица. Боје је жуто-смеђе, 
сивомаслинасте и сиве.  
 
Процентуално учешће прашинастих честица се креће у интервалу од 1-3%, 
песковитих од 55-80% и шљунка од 7-44%. Глиновитих честица нема. Физичко-
механичка својства оваквих крупнозрних материјала се стандардним 
лабораторијским методама не могу испитивати. Коефицијенти филтрације, 
одређени су посредно преко гранулометријског састава и имају вредности: 
 * Коефицијент  водопропустљивости 
  - по USBR-u 

  k =  1,2 x 10-2  – 1,0 x 10-1 cm/s 
 

- по Hazen-у 

k=  2,2 x 10-2 - 1,9 x 10-1 cm/s  
 
Истраживањима на ширем простору, теренским методама, утврђени су 
парамери отпорних и деформабилних својстава ове средине. Углови 
унутрашњег трења крећу се у интервалу 33-450, а модули стишљивости у 
интервалу Mv = 18900 - 47300 kN/m2.  
 

 
4) Прашинаста барска глина (CL/ML, ML, CI/MI) 

 
Ова средина констатована је у смени са шњунковима до дубине од око 11м. 
Претстављена је глиновитом прашином са присуством песковитих млазева по 
партијама, слабо је консолидована, мека, стишљива, засићена водом, сиве 
боје.  
Процентуално учешће глиновитих честица се креће у интервалу од 7-20%, 
прашинастих од 71-88% и песковитих од 5-19%. Остала испитана физичко-
механичка својства имају вредности параметара: 
 
  * Запреминска тежина 
     - чврстих честица 

   s = 26.7 – 26.9 kN/m3 
  - природно влажног тла 
    = 19.4 kN/m3 
     - сувог тла 
   d = 15.2 kN/m3 

  - засићеног тла 
   z = 19.5 kN/m3 

 

  * Порозност 
   n = 43.7 %  
 
  * Природна влажност 
   w = 28.0 % 
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  * Стање консистенције 
   - граница течења 32% 
   - граница пластичности 21% 
   - индекс пластичности 11% 
   - индекс консистенције 0.364 
 
  * Параметри чврстоће на смицање 
   - угао унутрашњег трења 
   17 0
   кохезија 
   c = 8 kN/m2 

 

  * Модул стишљивости 
   при оптерећењу од 100 kN/m2 

   Mv = 3215 kN/m2 
 
  * Коефицијент  водопропустљивости 
      - по USBR-u 
   k =  2.8 x 10-7 - 2.3 x 10-6  cm/s  

 
 

3.3. Хидрогеолошке карактеристике терена 

 

На самој локацији будућег објекта и у ближој околини не постоје објекти 
(пијезометри) за  за систематско осматрање, праћења и прикупљања података 
о стању и режиму подземних вода.  

Током истражног бушења регистрован је тренутни ниво подземне воде 
(19.08.2016.год), који се на локацији објекта налазио на релативној дубини 3.80-
3.90м, односно на коти 72.6мнм. 
 
У алувијалним седиментима формирана је стална издан са слободним нивоом 
воде, која у одређеним периодима хидролошке године прелази у издан под 
малим притиском. Издан је формирана у водоносним шљунковито-песковитим 
седиментима, у повлати којух залежу слабоводопропусни глиновити седименти. 
Моћност водоносних слојева овим истраживањима није утврђена. Издан се 
прихрањује водом из залеђа и водом Саве уколико  су водостаји високи. Празни 
се у Саву са којом је у директној хидрауличкој вези. 
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3.4. Фундирање објекта 

Објекат новог крила Дома здравља, према подацима добијеним од пројктанта, 
биће финдиран плитко на темељима самцима и темељним тракама. За потребе 
израде прелиминарних геостатичких прорачуна усвојено је да ће темењне 
стопе бити димензија 2.0х3.0м  фундиране на дубини 1.20м.   . 
 

Пресликавајући напред изнето на терен као природну конструкцију запажа се да 
ће се фундирање изводити на глиновитим седментима речне терасе (средина 
2) дебљине око 4.00м у подини које залежу шљункови.  
  
Анализирајући вредности параметара физичко-механичких својстава 
глиновитих седмената речне терасе закључујемо да је она просечних  
вредности параметара отпорних и деформабилних својстава, те повољна за 
фундирање објекта уз правилно димензионисање темеља. 
 

Систематско осматрање нивоа подземне воде у оквиру ових истраживања није 
вршено али је током извођења истражних радова утврђена јединствена издан 
са слободним нивоом. Ова издан је у директној хидрауличкој вези са водом 
реке Саве. Током истражног бушења регистрован је тренутни ниво подземне 
воде (19.08.2016.год), који се на локацији објекта налазио на релативној дубини 
3.80-3.90м, односно на коти 72.6мнм. Податке о максималним нивоима не 
поседујемо али процењујемо да максимални очекивани ниво подземне воде 
може бити виши за око 1.0 - 1.5 виши од мерених, тако даће темељне 
конструкције увек бити у сувом.         
  

Имајући у виду техничке карактеристике објекта, литолошко-структурни састав 
тла и стање подземне воде пројектант се определио за фундирање у отвореној 
грађевинској јами. Ископ ће се изводити у горњој зони у насутом материјалу, а 
дубље у глиновитим седиментима који поседују велику кохезију те ће косине 
бити стабилне и са субвертикалним нагибом.   
  

Прорачуни дозвољене носивости тла по јединици површине изведени су за 
темељну стопу димензија АxБ=2.00x3.00м и темељну траку ширине 0.50м, 
фундиране на дубини Деф=1.0 и 1.2м на глинама. За прорачуне су усвојене 
вредности параметара физичко-механичких својстава утврђени лабораторијски 
као и просечан коефицујент сигурности за угао унутрашњег трења (1.5) и 
максимални коефицијенти сигурности (3) за кохезију. 
 

3.4. Дозвољена носивост тла 

 
Прорачуни дозвољеног напрезања тла извршени су према одредбама 
Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење радова код 
темељења грађевинских објеката, а према следећој релацији: 
  

 Pa = Q/A =  ’/ 2 x B x N x S x I + (Cm + qtgm) x Nc x Sc x dc x Ic + q 
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gde je: 
  Q - укупно вертикално дозвољено оптерећење темеља 

A - корисна површина темеља, тј. онај део укупне површине основе 
темеља који је резултантном силом центрички оптерећен 

 B, L - ефективна ширина и дужина темеља A 
  ’ - ефективна запреминска тежина тла испод нивоа темељног дна (тј 
.запреминска тежина смањена за величину узгона уколико постоји) 
 
 q - најмање ефективно оптерећење у нивоу темељног дна покрај 
темеља који се одре|ује: 
  за H > Df   q = Df x  
  за H < Df   q = (Df - H) x  ’ + H x  
 
где је: 
 H - дубина до подземне воде 
 Df - ефективна дубина фундирања 
 m - дозвољени мобилисани угао отпорности који се одређује: 
  tg m = tg / F 
 
где је: 
  - угао отпорности на смицање, 
 F - одговарајући фактор сигурности 
 Nc, N - фактори носивости зависни од величине дозвољеног 

мобилисаног угла отпорности на смицање (m) који су одређени 
изразима: 

 Nc = (tg2 x  (450 +� / 2) x etg - 1) x ctg 
 Ng = 1,80 Nc x tg2 
 
 Cm - дозвољена мобилисана кохезија која се одређује релацијом 
   
  Cm = C/Fc 
где је: 
 C - кохезија тла, 
 Fc - фактор сигурности 
 

Sc, S - фактори облика темеља зависни од односа B/L, одређују се 
према обрасцима 

 
  Sc = 1 + 0,20 x B/L 
  Sg = 1 - 0,40 x B/L 
 

dc - фактор дубине зависан од односа Df/B (дубина према ширини 
темеља)    одређује се: 

 зa Df < B  dc = 1 + 0,35 x Df/B 
 зa Df > B  dc = 1 + 0,35/ (B/Df + (0,60/ (1 + 7 x tg4))) 
 
 Ic, I - фактори нагиба силе који су за центрично вертикално отперећење 
једнаки јединици 
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  Носивост темеља самца 
  Дубина фундирања 1.20 
 
 
 

 

Df= 1,20 (m)

NPV= 4 (m)

GAMA= 19,4 (kN/m3)

GAMA'= 9,8 (kN/m3)

FI= 19 *

C= 38 (kN/m2)

Ffi= 1,5

Fc= 3

B= 2 (m)

L= 3 (m)

dc= 1,21

tgFI= 0,3443276133

tgFIm'= 0,2295517422

FIm'= 12,92836923

Cm'= 12,666666667

Nq= 3,2424274557

Ng= 0,93 

Nc= 9,77 

Sg= 0,7333333333

Sc= 1,1333333333

Ig= 1

Ic= 1

po'(suv t)= 23,28 (kN/m2)

po'(pot t)= 50,16 (kN/m2)

qa= 271,2 (kN/m2)



Елаборат геотехничких истраживања за потребе изградње новог крила Дома 
здравља у Обреновцу          12 
 

"Хидрозавод ДТД" ад, Нови Сад 

 
 
 
  Носивост темеља самца 
  Дубина фундирања 1.00 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Df= 1,00 (m)

NPV= 4 (m)

GAMA= 19,4 (kN/m3)

GAMA'= 9,8 (kN/m3)

FI= 19 *

C= 38 (kN/m2)

Ffi= 1,5

Fc= 3

B= 2 (m)

L= 3 (m)

dc= 1,175

tgFI= 0,3443276133

tgFIm'= 0,2295517422

FIm'= 12,92836923

Cm'= 12,666666667

Nq= 3,2424274557

Ng= 0,93 

Nc= 9,77 

Sg= 0,7333333333

Sc= 1,1333333333

Ig= 1

Ic= 1

po'(suv t)= 19,4 (kN/m2)

po'(pot t)= 48,2 (kN/m2)

qa= 248,8 (kN/m2)
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  Носивост темељне траке 
  Дубина фундирања 1.20 
 

 

Df= 1,20 (m)

NPV= 4 (m)

GAMA= 19,4 (kN/m3)

GAMA'= 9,8 (kN/m3)

FI= 19 *

C= 38 (kN/m2)

Ffi= 1,5

Fc= 3

B= 0,5 (m)

L= 10 (m)

dc= 1,84

tgFI= 0,3443276133

tgFIm'= 0,2295517422

FIm'= 12,92836923

Cm'= 12,666666667

Nq= 3,2424274557

Ng= 0,93 

Nc= 9,77 

Sg= 0,98

Sc= 1,01

Ig= 1

Ic= 1

po'(suv t)= 23,28 (kN/m2)

po'(pot t)= 50,16 (kN/m2)

qa= 352,5 (kN/m2)
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  Носивост темељне траке 
  Дубина фундирања 1.00 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Df= 1,00 (m)

NPV= 4 (m)

GAMA= 19,4 (kN/m3)

GAMA'= 9,8 (kN/m3)

FI= 19 *

C= 38 (kN/m2)

Ffi= 1,5

Fc= 3

B= 0,5 (m)

L= 10 (m)

dc= 1,7

tgFI= 0,3443276133

tgFIm'= 0,2295517422

FIm'= 12,92836923

Cm'= 12,666666667

Nq= 3,2424274557

Ng= 0,93 

Nc= 9,77 

Sg= 0,98

Sc= 1,01

Ig= 1

Ic= 1

po'(suv t)= 19,4 (kN/m2)

po'(pot t)= 48,2 (kN/m2)

qa= 308,8 (kN/m2)
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3.5. Слегање тла 

 

Теренским и лабораторијским испитивањима је утврђено да су седименти 
утврђени до дубине истраживања у одређеној мери подложни слегању од 
додатног оптерећења од објекта, што се посебно односи на глиновите 
седименте. Из тих разлога приступило се контролним прорачунима слегања. 
Обзиром на уједначеност литолошко-структурног састава израђен је 
јединствени геотехнички модел који репрезентује цело истражно подручје.   
 
Контролни прорачун је изведен за темељну стопу димензија АхБ=2.00х3.00м, 
фундирану на ефективној дубини Def=1.20m. Очекивана сила по стубном месту 
је 1200 kN (до максимално 1500 kN), те је контактни напон који темељ преноси 
на тло =200 kN/m2 . Прорачун је најпре сачињен за темељну стопу фундирану 
дитектно на глини а затим је у обзир је узето и постојање тампона крупнозрног 
збијеног материјала (шљунак). 
 
За прорачуне су усвојени параметри деформабиних својстава тла утврђени 
лабораторијски за напонско стање које ће бити по изградњи објекта (за 200 
kN/m2) одређени лабораторијски из едометарског опита. 
 
Први прорачун, за темељ фундиран директно на глиновитом материјалу је 
показао да је консолидационо слегање  s=5,2сm, што прелази границу законом 
дозвољеног слегања. 
 
Други прорачун, са тампоном шљунка, је показао да консолидационо слегање, 
за центричну тачку, за напрее наведене елементе фундирања износе s=4,1cm и 
у границама су законом дозвољених слегања за ту врсту објеката. Промена 
напонског стања у тлу од додатног оптерећења простире се до дубине 4.85m од 
дубине фундирања.  
 
Ток оба прорачуна, са усвојеним параметрима тла и елементима фундирања, 
приказан је на следећим страницама. 
 
 
 
 
 



Елаборат геотехничких истраживања за потребе изградње новог крила Дома 
здравља у Обреновцу          16 
 

"Хидрозавод ДТД" ад, Нови Сад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Елаборат геотехничких истраживања за потребе изградње новог крила Дома 
здравља у Обреновцу          17 
 

"Хидрозавод ДТД" ад, Нови Сад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Елаборат геотехничких истраживања за потребе изградње новог крила Дома 
здравља у Обреновцу          18 
 

"Хидрозавод ДТД" ад, Нови Сад 

4. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

 
На основу изведених истраживања, теренских и лабораториских, утврђено је 
следеће: 
 
* На основу свих прикупљених података, анализе и интерпретације постојеће 
документације (ОГК лист Обреновац и лист Београд), поуздано се може тврдити 
да површински део терена изграђују терасни и алувијални седименти реке Саве 
квартарне старости (Q).   
 
* Посматрано са геотехничког аспекта у конструкцији терена можемо издвојити 
три квазихомогене природне средине, које се међусобно битно разликују по 
саставу, структурним својствима и физичко-механичким карактеристикама а то 
су:  

 
 1) Хумифицирана глина и насут материјал  

2) Глиновити седименти речне терасе (CI, CI/CH) 
3) Шљунковито-песковита средина (GW, SW, GW/SW,SP/SW) 
4) Прашинаста барска глина (CL/ML, ML, CI/MI) 

 
 
* Глиновити седменти речне терасе су најзначајнија средина са аспекта 
фундирања објекта. Просечних је вредности параметара отпорних и 
деформабилних својстава, те повољна за фундирање објекта уз правилно 
димензионисање темеља. Истражним радовима утврђено је да је дебљине око 
4.00м.  
 
* Шљункови који леже у подини глиновите средине, на које ће се пренети део 
додатног оптерећења од објекта, су високих вредности отпорних и 
деформабилних својстава. 
 
* У алувијалним седиментима формирана је стална издан са слободним нивоом 
воде, која у одређеним периодима хидролошке године прелази у издан под 
малим притиском. Издан је формирана у водоносним шљунковито-песковитим 
седиментима, у повлати којух залежу слабоводопропусни глиновити седименти. 
Издан се прихрањује водом из залеђа и водом Саве уколико  су водостаји 
високи. Празни се у Саву са којом је у директној хидрауличкој вези. 
 

* Током истражног бушења регистрован је тренутни ниво подземне воде 
(19.08.2016.год), који се на локацији објекта налазио на релативној дубини 3.80-
3.90м, односно на коти 72.6мнм. Максимални нивои, према подацима Плана 
детаљне регулације централне зоне Обреновца, налазе се на коти 74,0 мнм, 
тако даће темељна конструкција увек бити изнад НПВ-е.         
 
 
* Објекат новог крила Дома здравља, према подацима добијеним од пројктанта, 
биће финдиран плитко на темељима самцима и темељним тракама. За потребе 
израде прелиминарних геостатичких прорачуна усвојено је да ће темељне 
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глиновити седименти речне
терасе

шљунак

песак шљунковит

прашинаста барска глина
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E. 6.2
Број прилога:

Размера:
Р 1:100

Датум:

септембар, 2016.

Назив цртежа:Сарадник:

Назив објекта:

Дом здравља Обреновац

АД за студије, истраживања, пројектовање и инжењеринг са п.о.
Петра Драпшина 56

21000 Нови Сад
Инвеститор:

Назив пројекта : Ознака техн.  док.:

Одговорни пројектант:
Бранислава Богданов, дипл.инж.геол.

DTD

пројектант:

Е
Елаборат геотехничких истраживања за потребе изградње

 новог крила Дома здравља у Обреновцу

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ ПРЕСЕК ТЕРЕНАДраган Чукић,  геол. тех.

Никола Мркић,  грађ. тех.

ГРАД БЕОГРАД, Градска управа Београда,
агенција за инвестиције и становање

330°
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