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1. WSTĘP 

 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób opisowy i graficzny 

warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych gruntów stanowiących 

podłoże układu drogowego drogi powiatowej nr 2971E na terenie gminy Koluszki. 

Dokumentację wykonano na zlecenie Inwestora.  

 

Dokumentację opracowano w oparciu o poniższe dane i materiały : 

 wyniki prac i badań polowych, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012  r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z dn. 2 marca 1999  r.   

w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  

ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17 lutego 2015 r.   

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  

odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329 ), 

 Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych - Załącznik do Zarządzenia  

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r., 

 normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020, 

 literaturę geologiczną, 

 wytyczne Zamawiającego. 

 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ 

 

Prace terenowe wykonane 4.09.2017 r. objęły wytyczenie i wykonanie 6 otworów 

geotechnicznych (badawczych) o głębokości 2,0 m każdy. Otwory wykonano w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem. 

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych 

do istniejących obiektów i naniesień.  

Wiercenia wykonane zostały przy użyciu wiertnicy mechanicznej WGS-W świdrami 

spiralnymi o średnicy 110 mm. 

W trakcie prac wiertniczych pobierane były próby gruntu o naturalnym uziarnieniu 

(NU) i naturalnej wilgotności (NW) z każdej wyróżniającej się litologicznie warstwy, nie 

rzadziej jednak, niż co 0,5 m. Pobrane próby poddane zostały badaniom makroskopowym, 

zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481.  

Po nawierceniu wody gruntowej przeprowadzono obserwację jej dopływu do otworów 

oraz pomiary zwierciadła po jego stabilizacji.  

Otwory badawcze zlikwidowane zostały wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu 

geologicznego w poszczególnych otworach. 

Lokalizację otworów badawczych pokazano na szkicu orientacyjnym (Rys. 1) oraz 

wniesiono na mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000, która stanowi załączniki do 

niniejszego opracowania (Rys. 1.1-1.3). 
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Wyniki wierceń i badań terenowych dały podstawę do wykonania części opisowej 

i graficznej dokumentacji oraz pozwoliły określić parametry geotechniczne gruntów 

stanowiących podłoże projektowanego układu drogowego.  

 

 

3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ 

 Zgodnie z dziesiętnym podziałem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badań 

znajduje się w południowej części Niziny Mazowieckiej, na obszarze Wzniesień Łódzkich. 

Region ten graniczy od północy z Równiną Łowicko – Błońską, od wschodu z Wysoczyzną 

Rawską, od południa z Wysoczyzną Bełchatowską i Równiną Piotrkowską, od zachodu 

natomiast z Wysoczyzną Łaską. Na krajobraz regionu składa się falista wysoczyzna 

zbudowana z glin morenowych i piasków fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty. Obszar ten 

podlegał następnie w warunkach klimatu peryglacjalnego okresu późnego plejstocenu 

(zlodowacenia bałtyckiego) procesom denudacyjnym, a u schyłku plejstocenu i w holocenie – 

erozyjnej, a później akumulacyjnej działalności rzek, w efekcie których to procesów 

ukształtowana została jego współczesna rzeźba powierzchni. 

Rzędne terenu w miejscach wykonanych wierceń zawierają się w przedziale od 182,50 

w OW5 do 209,20 m n.p.m. w OW2.  

Pod względem administracyjnym teren badań położony jest na terenie gminy Koluszki. 

 

 

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH 

 

 

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA 

 

Podłoże gruntowe w miejscu wykonanych otworów charakteryzuje się prostą budową 

geologiczną. 

Na powierzchni badanego terenu występują nasypy antropogeniczne: budowlany 

(warstwa XII) i niekontrolowany (warstwa XI). Nawiercono je do głębokości 0,2-

0,6 m p.p.t. Lokalnie w rejonie OW6 do głębokości 0,1 m p.p.t. nawiercono organiczny 

humus (warstwa X). Poniżej występują grunty rodzime plejstoceńskie o genezie: 

 

- wodnolodowcowej (fluwioglacjalnej – Qpfg), wykształcone w postaci piasków 

drobnych, pylastych i średnich. Grunty tej genezy występują w rejonie otworów OW1, 

OW2, OW3, OW5 i OW6. Za wyjątkiem OW2 do głębokości wykonanych wierceń 

nie osiągnięto ich spągu. 

 

- lodowcowej (glacjalnej – Qpg), reprezentowane przez gliny piaszczyste. Grunty tej 

genezy zalegają lokalnie w OW4 poniżej 0,2 m p.p.t., do głębokości wykonanych 

wierceń nie osiągnięto ich spągu.  

 

- lodowcowo-zastoiskowej (glacjilimnicznej – Qpgl) - to pyły. Grunty te nawiercono 

lokalnie w otworze OW2 poniżej głębokości 1,2 m p.p.t.  

 

   

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

W okresie prowadzonych badań, tj. we wrześniu 2017r. woda gruntowa występowała 

jedynie lokalnie w rejonie OW3 na głębokości 1,70 m p.p.t. (rzędna 196,70 m n.p.m.).   
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4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podłoże gruntowe podzielono na warstwy 

geotechniczne. Jako podstawę podziału przyjęto, zgodnie z wytycznymi PN - 81/B-03020 

genezę oraz zróżnicowanie stratygraficzno-facjalne osadów, wydzielając warstwy 

litologiczno-stratygraficzne, w obrębie których z kolei dokonano podziału na warstwy 

geotechniczne, różniące się między sobą właściwościami fizyko-mechanicznymi. 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw 

określono metodą B i C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy wiodące, które oznaczono 

na podstawie wyników badań polowych gruntów. W przypadku gruntów spoistych jako cechę 

wiodącą przyjęto wartość charakterystyczną stopnia plastyczności IL
(n)

, a w przypadku 

gruntów niespoistych – wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia ID
(n)

. 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych dla poszczególnych warstw 

geotechnicznych podano w tabeli nr 1. 

 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco: 

 

warstwa Ia: należą do niej mało wilgotne i nawodnione wodnolodowcowe piaski drobne 

oraz piaski pylaste z domieszką piasków drobnych, na pograniczu piasków 

gliniastych lub z ich przewarstwieniami. Są one w stanie średnio 

zagęszczonym o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia 

ID
(n)

 = 0,50. Utwory tej warstwy nawiercono w rejonie OW1 poniżej 0,3 m 

p.p.t.; w OW2 od 0,4 do 1,2 m p.p.t.; w OW3 od 0,5 do 1, m p.p.t. i poniżej 

1,8 m p.p.t. oraz w OW6 poniżej 1,2 m p.p.t. Są to grunty nośne. Są to 

grunty wątpliwe w dobrych warunkach wodnych, które zaklasyfikowano do 

grupy nośności G2. 

 

warstwa Ib: to mało wilgotne, wilgotne i nawodnione wodnolodowcowe piaski średnie 

lokalnie z domieszką piasków drobnych, w stanie średnio zagęszczonym 

o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID
(n)

 = 0,50. Utwory tej 

warstwy nawiercono w rejonie OW3 od 1,0 do 1,8 m p.p.t.; w OW5 poniżej 

głębokości 0,6 m p.p.t. oraz w OW6 od 0,4 do 1,2 m p.p.t. Są to grunty 

nośne. Są to grunty niewysadzinowe  w dobrych warunkach wodnych, które 

zaklasyfikowano do grupy nośności G2. 

 

warstwa III: zaliczono do niej polodowcowe gliny piaszczyste. Są one w stanie 

twardoplastycznym o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności 

IL
(n) 

= 0,20. Występują jedynie w OW4 poniżej 0,2 m p.p.t. Są to grunty 

nośne pod warunkiem uwzględnienia ich parametrów geotechnicznych 

oraz nienaruszenia ich struktury. Warstwy te kwalifikują się do gruby 

nośności podłoża G4.  

 

warstwa V: to lodowcowo-zastoiskowe pyły. Są one w stanie twardoplastycznym 

o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL
(n)

 = 0,20. Występują 

lokalnie w otworze OW2 poniżej głębokości 1,2 m p.p.t. Są to grunty nośne 

pod warunkiem uwzględnienia ich parametrów geotechnicznych oraz 

nienaruszenia ich struktury.  
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warstwa X: zaliczono do niej występujący jedynie w strefie przypowierzchniowej w 

rejonie otworu OW6 (do głębokości maks. 0,1 m p.p.t.) humus. Jest to 

warstwa nienośna. 

 

warstwa XI: zaliczono do niej występujący powszechnie w strefie przypowierzchniowej w 

rejonie OW1, OW2 OW3 i OW5 nasyp niekontrolowany (maksymalnie do 

głębokości 0,3-0,6 m p.p.t.). Jest on mieszaniną piasku, humusu, szlaki i 

odpadków. Z uwagi na różnorodność składu, a tym samym zmienność 

parametrów wytrzymałościowych oraz występowanie w nasypach 

gruntów organicznych, nasypy te jako grunty nienośne są poza 

klasyfikacją grup nośności podłoża. 

 

warstwa XII: to warstwa antropogenicznych nasypów budowlanych w stanie 

zagęszczonym. Są one mieszaniną piasku i otoczaków. Występują w rejonie 

OW4 i OW6 do głębokości 0,2-0,4 m p.p.t. Są to grunty nośne. Warstwa ta 

kwalifikuje się do gruby nośności podłoża G1.  

 

Szczegółowy układ wydzielonych warstw przedstawiony został na przekrojach 

geotechnicznych - Rys. nr 2.1-2.3. 

 

 

5. WNIOSKI I ZALECENIA 

1. Podłoże gruntowe układu drogowego drogi powiatowej nr 2971E na terenie gminy 

Koluszki w świetle wymienionego na wstępie „Rozporządzenia...” charakteryzuje się 

prostymi warunkami geotechnicznymi ze względu na występowanie jedynie gruntów 

rodzimych nośnych oraz nawierceniem wody gruntowej jedynie lokalnie na znacznej 

głębokości. 

 

2. Rozpoznane w badanym podłożu wszystkie grunty rodzime są nośne. W przypadku 

gruntów spoistych należy pamiętać, że ich nośność zachowana zostaje pod warunkiem 

nienaruszenia struktury lub niezawilgocenia. Wzrost wilgotności gruntów spoistych będzie 

prowadził do ich uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartości parametrów 

wytrzymałościowych tych gruntów. Zwiększy się również ich odkształcalność. Wzrost 

wilgotności naturalnej gruntów spoistych może być spowodowany opadami 

atmosferycznymi lub wodami roztopowymi. Do gruntów nośnych zakwalifikowano 

również nasypy budowlane występujące lokalnie w strefie przypowierzchniowej w rejonie 

OW4 i OW6. Przypowierzchniową warstwę nasypów niekontrolowanych i warstwę 

humusu zaliczono do gruntów nienośnych. Warstwy te z uwagi na domieszki substancji 

organicznych, jak również zróżnicowany skład, zaleca się w strefie przemarzania 

całkowicie wymienić. Materiał do budowy nowych nasypów należy dobierać z 

uwzględnieniem postanowień normy PN-98/S-02205. 

 

3. Zgodne z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie” grunty rodzime występujące w podłożu układu drogowego, 

zostały podzielone na grupy nośności podłoża. Grunty niespoiste zaliczone do warstw Ia 

(piaski pylaste, piaski drobne) jako grunty wątpliwe i Ib (piaski średnie) jako grunty  

niewysadzinowe zakwalifikowano do grupy nośności podłoża G2. Grunty bardzo 

wysadzinowe w stanie twardoplastycznym zaliczone do warstwy III (gliny piaszczyste) 

zaliczono do grupy nośności G4.  



7 

 

Grunty wątpliwe i niewysadzionowe o grupie  nośności  podłoża  G2,  należy  w  strefie 

przemarzania ulepszyć dla uzyskania grupy nośności G1 poprzez dogęszczenie i 

ewentualne doziarnienie a grunty bardzo wysadzinowe o grupie nośności podłoża G4 

należy ulepszyć do grupy nośności G1 poprzez stabilizację chemiczną albo wymianę na 

grunt niewysadzinowy. 

  

4. W trakcie wykonywania prac terenowych wodę gruntową nawiercono lokalnie w rejonie 

OW3 (na głębokości 1,70 m p.p.t.).  

 

5. Projektowany układ drogowy proponuje się uznać za obiekt pierwszej kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostatecznego wyboru kategorii 

dokonuje projektant obiektu. 

 

6. Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter punktowy. Szczegółowe 

określenie rodzaju i stanu gruntów oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie 

poszczególnych punktów badawczych. Przekroje są interpretacją wykonaną na podstawie 

pomiarów punktowych. 

 

7. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego 

struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia. 

 

 

wrzesień 2017 r. 

 



TABELA 1 
 

CHARAKTERYSTYCZNE WARTO ŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
 

 
Lp. 

Jednostka 
stratygraficzno 

-facjalna 

Nr 
warstwy 
geotechn. 

Rodzaj 
gruntu 

 
Symbol 

wg. 
Pkt 1.4.6. 

Cecha wiodąca 
Wilgotność 
naturalna 

 

Gęstość 
objętościowa 

Kąt tarcia 
wewnętrzn. 

Spójność 
Moduł 

odkształcenia 
pierwotnego 

Moduł 
ściśliwości 
pierwotnej 

Wskaźnik 
skonsoli- 
dowania 

    
(wg PN-

81/B 03020) 
 

stopień 
zagęszcz. 

ID
(n) 

stopień 
plastyczn. 

IL
(n) 

 
wn

(n) 

( % ) 

 
ρρρρ(n) 

( t * m-3 ) 

 
ΦΦΦΦu

(n) 

( deg ) 

 
Cu

(n) 

( kPa ) 

 
Eo

(n) 

( kPa ) 

 
M o

(n) 

( kPa ) 

 
ββββ    

1. Qpfg Ia 
Pd; Pd+Ps; 

Pπ+Pd; Pπ//Pg; 
Pπ/Pg 

- 0,50 - 
6 
24 

1,65 
1,90 

30,4 - 46 200 61 900 0,80 

2. Qpfg Ib Ps; Ps+Pd - 0,50 - 
5 
14 
22 

1,70 
1,85 
2,00 

33,0 - 79 900 94 700 0,90 

3. Qpg III Gp B - 0,20 12 2,20 18,3 31,5 28 000 36 900 0,75 

4. Qpgl V П C - 0,20 22 2,05 14,8 17,0 20 600 29 400 0,60 

5. Qh X H Nie badano - grunt organiczny, nienośny 

6. Qh XI nN Nie badano - grunt antropogeniczny - nasyp niekontrolowany, nienośny 

7. Qh XII nB (P+KO) - 0,70 - 4 1,80 34,2 - 111 000 132 200 0,90 

Wartości obliczeniowe x(r) przyjąć:  x(r) = x(n) . (1 ± 0,10) 

 

Opracował:  mgr Michał Bińczyk – upr. geolog. VII-1661 

  05.09.2017 r. 



Rys. 1 




























