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1. WSTĘP 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie firmy WTU Sp. z o.o., ul. 
Karkonoska 10, 53-015 Wrocław. 

Podstawą prawną opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463). 

Niniejsze opracowanie odpowiada formalnie stadium Opinii Geotechnicznej oraz stadium 
Dokumentacji Wyników Badań Podłoża. Na etapie opinii geotechnicznej wykazano, bazując 
na publicznie dostępnych danych zamieszonych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych, 
serwis GeoLOG http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg (PIG), że przedmiotowy odcinek drogi 
powiatowej przebiega przez obszar o dominacji niespoistych piasków tarasu nadzalewowego 
rzeki Odry z możliwym płytkim występowaniem wód podziemnych. Z uwagi na przyjętą  
II kategorię geotechniczną projektowanej inwestycji wskazano na etapie Opinii 
Geotechnicznej na konieczność wykonania otworów badawczych celem określenia stopnia 
przydatności podłoża do celów budowlanych. Rozpoznanie to udokumentowano w 
niniejszym opracowaniu. 

W czasie prac badawczych i podczas opracowywania wyników uzyskanych podczas 
wierceń wykorzystano również następujące normy branżowe oraz pozycje literatury 
fachowej: 

Normy i akty prawne 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 
- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie; 
- PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne; 
- PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe; 
- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 
- EUROCODE 7 „Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne”, ENV 1997-1; 

Literatura: 
- „Geografia Polski – mezoregiony fizyczno-geograficzne", J. Kondracki, Warszawa 1998, 
- „Geologia regionalna Polski”, E. Stupnicka, Warszawa 1989, 
- „Budowa geologiczna Polski - Hydrogeologia”, [red.] J. Malinowski, Wydawnictwa 

Geologiczne, Warszawa 1991. 
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- „Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, arkusz Opole (Opole 
Wschód)”, S. Biernat, Instytut Geologiczny, Warszawa 1960. 

  



6 

 

 

     

2. CEL I ZAKRES PRAC 

Na etapie Opinii Geotechnicznej przeanalizowano dostępne materiały o warunkach 
podłoża gruntowego: mapy geologiczne (Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz 
Opole/Opole Wschód wraz z objaśnienami), hydrogeologiczne i topograficzne udostępniane 
przez bazę GeoLOG Państwowego Instytutu Geologicznego 
(http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg). W wyniku analiz na etapie Opinii Geotechnicznej ustalono 
że na przedmiotowej działce można spodziewać się dominacji w podłożu plejstoceńskich 
niespoistych gruntów rzecznych tarasu nadzalewowego Odry (zlodowacenie 
północnopolskie), przy możliwej obecności swobodnego zwierciadła wód podziemnych na 
głębokości około 1,0-2,0 m p.p.t. Klasyfikując wstępnie projektowane zamierzenie do II 
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach podłoża zarekomendowano wykonanie 
geotechnicznych badań podłoża celem określenia stopnia złożoności podłoża bezpośrednio  
w lokalizacji projektowanej inwestycji. 

Zakres prac określony został przez Zamawiającego. 
Prace terenowe zostały wykonane w dniu 27. 12. 2016 r. celem rozpoznania warunków 

gruntowo-wodnych i geotechnicznych podłoża budowlanego na terenie projektowanej 
inwestycji.  

Zakres prac obejmował: 

• odwiercenie 11 małośrednicowych otworów geotechnicznych (o numerach 1–11) do 
głębokości 1,0–10,0 m p.p.t., o łącznym metrażu 41,0 mb, za pomocą mechanicznej 
wiertnicy udarowej Wacker,  

• makroskopowy opis przewiercanych gruntów, 

• pobór 8 reprezentatywnych próbek gruntów niespoistych do badań laboratoryjnych, 

• Wykonanie 8 analiz granulometrycznych gruntów niespoistych, 

• wykonanie 6 sondowań dynamicznych DPL w celu określenia stopnia zagęszczenia 
gruntów niespoistych, w bezpośredniej bliskości otworów nr 1, 2, 5, 7, 9, 11 do 
głębokości 1,0–10,0 m p.p.t., o łącznym metrażu 19 mb. 

• wykonanie 4 badań płytą dynamiczną dla ustalenia parametrów odkształceniowych 
podłoża, 

• ustalenie wiodących parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych zgodnie  
z metodą A i B (PN-81/B-03020). 
Prace kameralne objęły analizę wyników przeprowadzonych prac geologicznych i badań 

laboratoryjnych. Wyniki wierceń przedstawiono w formie kart otworów badawczych w zał. 4  
i kart sondowań dynamicznych DPL w zał. 5. Wyniki badań laboratoryjnych zestawiono w 
zał. 7. 

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Projektowana inwestycja obejmować będzie rozbudowę drogi powiatowej nr 1154O 
Kużnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice od km 7+560,00 do km 
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9+060,00. W ramach inwestycji projektuje się także wykonanie kanalizacji, rozbudowę 
istniejącego przepustu na niewielkim cieku bez nazwy od strony Starych Siołkowic w km 
1+307,20 oraz budowę kładki nad rzeką Brynicą w środkowej części inwestycji w km 
1+141,70.  

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA Ń 

4.1. LOKALIZACJA, POŁO ŻENIA ADMINISTRACYJNE I ZAGOSPO-

DAROWANIE 

Projektowana inwestycja obejmująca rozbudowę drogi powiatowej 1154O 
zlokalizowana jest w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 69, 173 i 285/1. Działki te 
obejmują pas drogi (ul. Klapacz i ul. Michała) pomiędzy zabudowaniami Nowych Siołkowic  
w kierunku południowym, przez most na Brynicy, zabudowania Starych Siołkowic, aż do 
posesji przy ul. Michała 62 w Starych Siołkowicach. Inwestycja znajduje się w gminie 
Popielów, powiat opolski, województwo opolskie.  

Obecnie droga powiatowa 1154O na przedmiotowym fragmencie jest jednojezdniową 
drogą dwupasową bez wydzielonego pobocza. W skrajni drogi, niemal na cały odcinku rosną 
stare i wysokie drzewa. Wzdłuż drogi, na pewnych odcinkach biegnie rów odwadniający (po 
wschodniej, zachodniej lub po obu stronach pasa drogowego). Bezpośrednio za drzewami  
i rowem zlokalizowane są posesje mieszkalne, a na pewnych odcinkach także grunty rolne.  
W południowej części przedmiotowego odcinka, w obrębie zabudowań Starych Siołkowic, na 
południe od skrzyżowania z ul. Nową Młyńską, po wschodniej stronie drogi poprowadzony 
jest ciąg pieszy (chodnik z kostki). Nawierzchnia istniejącej drogi nie jest w najlepszym 
stanie, charakteryzuje się licznymi ubytkami, szczególnie przy krawędziach. Niweleta 
przebiega z reguły na niewielkim kilkudziesięciocentymetrowym nasypie, a w południowej 
części, w obrębie zabudowań Starych Siołkowic z reguły odpowiada rzędnym sąsiadującego 
terenu.  

4.2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA 

Zgodnie z podziałem fizjogeograficznym Polski (Kondracki, 1998) obszar badań leży na 
w obrębie mezoregionu Pradolina Wrocławskia, będącego fragmentem makroregionu Nizina 
Śląska. W rejonie badań teren wykształcony jest morfologicznie jako płaska równina  
rzeczna o rzędnych terenu wynoszących około 145,0 m n.p.m.  

Obszar badań jest położony w dorzeczu rzeki Brynicy (Bryniczanki), dopływu Żydówki, 
która jest prawym dopływem Odry. Brynica przecina obszar projektowanej inwestycji 
pomiędzy zabudowaniami Nowych i Starych Siołkowic. 

4.3. BUDOWA GEOLOGICZNA I HYDROGEOLOGIA 

Pradolina Wrocławska pod względem geologicznym uformowana jest na obszarze 
monokliny śląsko-krakowskiej i monokliny przedsudeckiej. W strefie przypowierzchniowej 
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teren ten pokryty plejstoceńskimi i holoceńskimi osadami rzecznymi – głównie piaskami, 
żwirami i madami.  

Teren, przez który przechodzi przedmiotowy odcinek drogi powiatowej 3047D w płytkim 
podłożu reprezentowany jest głównie przez niespoiste grunty rzeczne reprezentujące średni 
taras zalewowy rzeki Odry uformowany w okresie plejstoceńskiego zlodowacenia 
północnopolskiego. W dolinie rzeki Brynicy grunty te przykryte są cienką warstwą młodych 
holoceńskich aluwialnych gruntów niespoistych.  

Wody gruntowe występują na płytkich głębokościach – od 1 do 5 m p.p.t. i tworzą ciągły 
horyzont wodonośny w obrębie całego przedmiotowego odcinka drogi. 

5. PRACE TERENOWE 

Prace terenowe obejmowały wytyczenie lokalizacji wykonania otworów geotechnicznych, 
wykonanie małośrednicowych otworów geotechnicznych przy użyciu udarowej wiertnicy 
mechanicznej Wacker, makroskopowy opis przewiercanych gruntów, pobór 
reprezentatywnych próbek gruntów do określenia ich składu granulometrycznego, 
obserwacje i pomiary hydrogeologiczne, wykonanie sondowań dynamicznych DPL przy 
wybranych otworach celem określenia stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych podłoża, 
likwidację otworów, a także wykonanie badań płytą dynamiczną w poboczu istniejącej drogi. 

Lokalizację otworów domierzono zgodnie z lokalizacją ustaloną przez Zleceniodawcę:  
- otwory 1, 3, 4, 6 i 11 wykonano do głębokości 3 m p.p.t. w poboczu istniejącej 

drogi do głębokości 3 m p.p.t. celem określenia warunków podłoża dla 
projektowanej rozbudowy istniejącej drogi i wykonania kanalizacji. Otwory te 
zlokalizowane zostały co około 200–500 m, 

- otwory 2, 5 i 9 wykonano do głębokości 1 m p.p.t. w obrębie istniejącej jezdni 
drogi powiatowej celem określenia konstrukcji drogi i warunków bezpośredniego 
podłoża konstrukcji drogi, 

- otwory 7 i 8 wykonano do głębokości 10 m p.p.t. po prawej (wschodniej) stronie 
istniejącego mostu na rzece Brynicy celem określenia warunków podłoża dla 
planowanej budowy kładki nad rzeką Brynicą, 

- otwór 10 wykonano do głębokości 3 m p.p.t. po prawej (wschodniej) istniejącego 
przepustu w km 1+307,20 celem określenia warunków podłoża dla planowanej 
rozbudowy istniejącego przepustu. 

W czasie wykonywania otworów dozór geologiczny prowadził ciągły opis przewiercanych 
gruntów, z każdej zmiany litologii, barwy lub wilgotności gruntu pobierana była próbka do 
badań makroskopowych (obserwacje litologii, składu, wilgotności i barwy).  

Dodatkowo z dominującego kompleksu gruntów niespoistych podłoża pobrano 8 próbek 
celem wykonania badań granulometrycznych dla określenia rodzaju gruntu. 

Dla określenia stopnia zagęszczenia dominującego w podłożu kompleksu gruntów 
piaszczystych wykonano na badanym terenie sondowania dynamiczne sondą DPL do 
głębokości 1–10 m p.p.t. w bezpośrednim sąsiedztwie otworów nr 1, 2, 5, 7, 9, 11 (w 
odległości około 2 m od miejsca wykonania sondowania). 
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Po wykonaniu dokonaniu opisu przewiercanych gruntów, poboru próbek do badań 
makroskopowych i po dokonaniu obserwacji hydrogeologicznych, wszystkie otwory zostały 
zlikwidowane poprzez wypełnienie urobkiem, z zachowaniem pierwotnej sekwencji warstw 
oraz ubite. 

Dla określenia nośności gruntów płytkiego podłoża, w 4 lokalizacjach w poboczu 
istniejącej drogi wykonano dodatkowo badania płytą dynamiczną EVD. 

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

W wyniku prac dokumentacyjnych w podłożu projektowanej inwestycji do głębokości 
rozpoznania, tj. 10 m p.p.t. stwierdzono występowanie gruntów o mało zróżnicowanej 
genezie. Grunty te zalegają w poziomym układzie warstw. Zwierciadło wód gruntowych 
występuje  
w formie swobodnego zwierciadła na głębokości 1,1–2,2 m p.p.t., poniżej prawdopodobnego 
poziomu posadowienia konstrukcji projektowanej drogi. W związku z powyższym, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463), warunki gruntowe nale ży okre ślić jako proste .  

 
Warunki gruntowe podłoża na badanym odcinku drogi o długości 1500 m są dość 

jednorodne. Bezpośrednio przy powierzchni terenu stwierdzono, w zależności od lokalizacji 
miejsca wykonywania otworu badawczego, cienką warstwę gleby, niewielkiej miąższości 10–
40 cm warstwę gruntów antropogenicznych (z reguły o charakterze nasypu budowlanego, 
uformowany z piasku ze żwirem lub kamieniami, a lokalnie o charakterze nasypu 
niebudowlanego, zawierający dodatkowo gruz i fragmenty gleby) lub warstwę konstrukcyjną 
istniejącej drogi. 

Poniżej dominuje kompleks aluwialnych osadów rzecznych (holoceńskich  
i plejstoceńskich), w przewadze uformowanych z piasków średnich ze żwirem, z kamieniami 
lub bez domieszek. Podrzędnie stwierdzono obecność pospółek i piasków drobnych. Grunty 
te występują w stanie średniozagęszczonym i lokalnie w stanie zagęszczonym. Kompleks 
ten zalega do maksymalnej głębokości rozpoznania podłoża, tj. do 10 m p.p.t. W obrębie 
dominującego kompleksu piaszczystego, w otworze 4 w postaci cienkiej warstwy na 
głębokości 0,5-0,8 m p.p.t. zidentyfikowano wystąpienie twardoplastycznej gliny piaszczystej 
warstwowanej piaskiem średnim.  

We wszystkich otworach wykonanych do głębokości większej niż 1 m p.p.t. stwierdzono 
występowanie wód gruntowych w obrębie dominującego kompleksu piaszczystego. 
Zwierciadło ma charakter swobodny i kształtuje się na głębokościach 1,1–2,2 m p.p.t. Biorąc 
pod uwagę morfologię terenu i jednorodną budowę podłoża należy uznać iż warstwa 
wodonośna jest ciągła na całym obszarze projektowanej inwestycji. 

Przestrzenny układ warunków podłoża przedstawiono na kartach otworów (zał. 4).  
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7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Występujące w podłożu projektowanego budynku grunty rodzime sklasyfikowano 
zgodnie z Normą PN-81/B-03020 do 9 warstw geotechnicznych jednorodnych pod względem 
genetycznym oraz cech fizycznych i mechanicznych gruntów. Gruntom antropogenicznym  
przypisano po dwie warstwy geotechniczne, natomiast mineralnym gruntom spoistym  
i niespoistym odpowiednio jedną i sześć warstw geotechnicznych. 

 
Wydzielone warstwy geotechniczne opisano poniżej: 

Warstwa NN  – Antropogeniczne grunty nasypowe o charakterze nasypu niebudowlanego 

uformowanego z mieszaniny piasku, kamieni i gruzu. Z uwagi na 
niehomogeniczność nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża 
budowlanego. Grunty te stwierdzono  otworze 6 i 11 w formie cienkiej warstwy 
10–30 cm, bezpośrednio od powierzchni terenu.  

Warstwa NB  – Antropogeniczne grunty nasypowe o charakterze nasypu budowlanego 
uformowanego w przewadze z piasku średniego, o uśrednionym ID=0,48. Grunty 

te stwierdzono  otworze 1, 3 i 4 w formie cienkiej warstwy 20–40 cm, 
bezpośrednio od powierzchni terenu.  

ID = 0,48, 
wn = mw: 5%  

ρs = 2,38 g/cm3, 

ρ0 = mw: 1,53 g/cm3  

φu = 29,6°, 
Mo = 82,2 MPa, 
Eo = 69,5 MPa, 
k = 1–10 m/d. 

Warstwa Ia  – holoceńskie grunty niespoiste genezy aluwialnej w stanie 
średniozagęszczonym, o uśrednionym ID=0,40, wykształcone w postaci piasków 

drobnych. Stwierdzono je lokalnie, w otworach 7 i 8 wykonanych przy rzece 
Brynicy, bezpośrednio pod glebą do głębokości 1,5–1,8 m p.p.t. 
Parametry geotechniczne:  

ID = 0,40, 
wn = w: 16,0%  

ρs = 2,65 g/cm3, 

ρ0 = w: 1,75 g/cm3  

φu = 29,9°, 
Mo = 51,3 MPa, 
Eo = 38,3 MPa, 
k = 1–10 m/d. 
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Warstwa Ib  – plejstoceńskie grunty niespoiste genezy aluwialnej w stanie 
średniozagęszczonym, o uśrednionym ID=0,66, wykształcone w postaci piasków 

drobnych. Stwierdzono je lokalnie, w otworach 7 i 8 wykonanych przy rzece 
Brynicy, poniżej głębokości 6,4–6,6 m p.p.t. Grunty te nie zostały przewiercone 
go głębokości rozpoznania, tj. 10,0 m p.p.t. 
Parametry geotechniczne:  

ID = 0,66, 
wn = nw: 24,0%  

ρs = 2,65 g/cm3, 

ρ0 = nw: 1,90 g/cm3  

φu = 31,2°, 
Mo = 82,7 MPa, 
Eo = 61,5 MPa, 
k = 1–10 m/d. 

Warstwa IIa  – holoceńskie i plejstoceńskie grunty niespoiste genezy aluwialnej w stanie 
średniozagęszczonym, o uśrednionym ID=0,50, wykształcone w postaci piasków 
średnich, piasków średnich ze żwirem, piasków średnich zaglinionych ze żwirem  
i piasków średnich ze żwirem i kamieniami. Stwierdzono je we wszystkich 
otworach, poza 9 i 10. Występują one najczęściej poniżej przypowierzchniowych 
warstw NB, NN, gleby czy konstrukcji istniejącej nawierzchni. Miąższość tych 
gruntów jest zmienna, zazwyczaj zalegają one do 3 m p.p.t. 
Parametry geotechniczne:  

ID = 0,50, 
wn = w: 14,0; nw: 22,0%  

ρs = 2,65 g/cm3, 

ρ0 = w: 1,85; nw: 2,00 g/cm3  

φu = 33,0°, 
Mo = 94,7 MPa, 
Eo = 79,9 MPa, 
k = 10–25 m/d. 

Warstwa IIb  – holoceńskie i plejstoceńskie grunty niespoiste genezy aluwialnej w stanie 
średniozagęszczonym, o uśrednionym ID=0,59, wykształcone w postaci piasków 
średnich ze żwirem i piasków średnich zaglinionych ze żwirem. Stwierdzono je  
w kilku otworach, najczęściej poniżej gruntów warstwy IIa, a w otworze 9 
bezpośrednio poniżej konstrukcji drogi. 
Parametry geotechniczne:  

ID = 0,59, 
wn = w: 14,0; nw: 22,0%  

ρs = 2,65 g/cm3, 

ρ0 = w: 1,85; nw: 2,00 g/cm3  

φu = 33,6°, 
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Mo = 110,4 MPa, 
Eo = 93,1 MPa, 
k = 10–25 m/d. 

Warstwa IIc  – holoceńskie i plejstoceńskie grunty niespoiste genezy aluwialnej w stanie 
zagęszczonym, o uśrednionym ID=0,69, wykształcone w postaci piasków 

średnich ze żwirem. Stwierdzono je jedynie w otworze 7, poniżej warstwy III, w 
przelocie 4,5–6,8 m p.p.t. 
Parametry geotechniczne:  

ID = 0,69, 
wn = nw: 18,0%  

ρs = 2,65 g/cm3, 

ρ0 = nw: 2,05 g/cm3  

φu = 34,2°, 
Mo = 130,1 MPa, 
Eo = 109,3 MPa, 
k = 10–25 m/d. 

Warstwa III  – holoceńskie i plejstoceńskie grunty niespoiste genezy aluwialnej w stanie 
średniozagęszczonym, o uśrednionym ID=0,66, wykształcone w postaci pospółek. 

Stwierdzono je w otworach 7, 8 i 10 na różnych poziomach głębokościowych –  
w otworach 7 i 8 w postaci 1,4–2,2 m miąższości warstwy poniżej 3,1–4,2 m 
p.p.t., zaś w otworze 10 bezpośrednio poniżej gleby, do głębokości 1,1 m p.p.t. 
Parametry geotechniczne:  

ID = 0,66, 
wn = w: 10,0; nw: 14,0%  

ρs = 2,65 g/cm3, 

ρ0 = w: 2,00; nw: 2,10 g/cm3  

φu = 39,8°, 
Mo = 193,8 MPa, 
Eo = 174,0 MPa, 
k = 25–75 m/d. 

Warstwa C  – holoceńskie grunty spoiste genezy aluwialnej w stanie twardoplastycznym,  
o uśrednionym IL=0,15, wykształcone w glin piaszczystych laminowanych 
piaskiem średnim. Grunty te stwierdzono jedynie w otworze 5 w postaci 
niewielkiej 30 cm wkładki w obrębie gruntów warstwy IIa, w przelocie 0,5–0,8 m 
p.p.t. 
Parametry geotechniczne:  

IL = 0,15, 
wn = 12%  

ρs = 2,67 g/cm3, 

ρ0 = 2,00 g/cm3  

φu = 15,6°, 
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Cu = 19,3 KPa 
Mo = 33,0 MPa, 
Eo = 23,1 MPa, 
k = 10-3–10-2 m/d. 

Parametry geotechniczne gruntów zestawiono w tabeli (zał. 6). 

8. PARAMETRY ODKSZTAŁCENIOWE PODŁO ŻA 

Na planowanym odcinku rozbudowy drogi powiatowej przeprowadzono badania modułu 

odkształcenia podłoża gruntowego. Poniżej w tabeli przedstawiono charakterystykę 

poszczególnych warstw budujących podłoże z wykazaniem charakteryzujących je cech 

wytrzymałościowych w punktach badań.  

Tabela 1. Charakterystyka nośności w punktach badań. 

Lp. Nr punktu 
badań 

Lokalizacja 
badań 

Moduł odkształcenia podło ża [MPa] 

Głęboko ść 
badania od 
powierzchni 
terenu [m] 

Rodzaj 
badanej 
warstwy 
podło ża 

Dynamiczny 
moduł 

odkształcenia 
Ed [MPa] 

Porównywalny 
wtórny moduł 
odkształcenia 

E2 [MPa] 

Korelacyjny 
wska źnik 

odkształcenia                
I0 

1 1 przy otworze nr 1 0,2 Ps 37,3 87,4 2,3 

2 2 przy otworze nr 3 0,4 Ps 38,1 83,8 2,2 

3 3 przy otworze nr 6 0,0 NN 12,4 37,2 3,0 

4 4 przy otworze nr 11 0,1 Ps 35,8 82,3 2,3 

 

 

9. KONSTRUKCJA ISTNIEJ ĄCEJ DROGI 

Dla oceny konstrukcji istniejącej drogi wykonano trzy przewierty przez nawierzchnię 
istniejącej drogi, przy krawędzi jezdni (otwory 2, 5 i 9). Konstrukcja drogi wykazuje 
zmienność. 

Na odcinku południowym (otwory 2 i 5), w obrębie zabudowań Starych Siołkowic 
wyróżnić można następujące warstwy konstrukcyjne: 

- Nawierzchnia asfaltowa – grubość 5 cm 
- Podbudowa z kamienia naturalnego granitowego, warstwowana piaskiem 

średnim – grubość 10–15 cm 
- Grunt rodzimy 

Na odcinku północnym (otwór 9) wyróżnić można następujące warstwy konstrukcyjne: 
- Nawierzchnia asfaltowa – grubość 6 cm 
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- Nawierzchnia granitowa – grubość 9 cm 
- Grunt rodzimy. 

10. ANALIZA PRZYDATNO ŚCI PODŁOŻA NA POTRZEBY 

REALIZACJI INWESTYCJI 

10.1. Rozbudowa drogi 

Dla projektowanej drogi warunki gruntowe są proste tzn.: warstwy podłoża stanowią 
grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo przy występowaniu wód 
podziemnych poniżej projektowanego poziomu posadowienia drogi. Przyjęto II kategorię 
geotechniczną. 

Na podstawie wykonanych badań terenowych wykonano profile kart otworów (zał. 4), 
przedstawiające zaleganie poszczególnych warstw podłoża. W celu przedstawienia 
warunków podłoża dla posadowienia projektowanej drogi, przeanalizowano właściwości 
gruntów do głębokości 3,0 m p.p.t.  

Przyjmuje się że niweleta projektowanej drogi nie będzie odbiegać znacząco od niwelety 
drogi istniejącej. Na tak wstępnie zakładanym poziomie posadowienia występują rodzime 
grunty niespoiste wykształcone głównie w postaci piasków średnich i piasków średnich ze 
żwirem, a lokalnie także piasków drobnych i pospółek, zaliczonych do warstw 
geotechnicznych Ia, IIa, IIb i III. Lokalnie można spodziewać się wystąpienia, 
zidentyfikowanych w otworze 4 w formie niewielkiej wkładki, gruntów spoistych 
wykształconych w postaci glin piaszczystych, które zakwalifikowano do warstwy 
geotechnicznej C. 

W otworach geotechnicznych stwierdzono występowanie wód gruntowych w formie 
ciągłego zwierciadła o charakterze swobodnym na głębokości 1,1–2,2 m p.p.t. Warunki 
wodne należy uznać w ogólności za przeciętne. 

W wykonanej analizie przydatności podłoża dla projektowanej inwestycji wykonano 
podział na grunty przydatne bez zastrzeżeń oraz przydatne z zastrzeżeniami. Podział 
sklasyfikowano wg następujących zależności: 

 
Grunty przydatne bez zastrzeżeń – Grupa ta charakteryzuje warstwy o dobrych 

parametrach wytrzymałościowych oraz parametrach fizycznych i mechanicznych, nie 
zmieniających swoich właściwości fizyko-mechanicznych ze względu na zmianę wilgotności 
oraz temperatury otoczenia (nie wrażliwe na mróz i działanie wody). Łatwo zagęszczalne, 
łatwo urabialne, o dużej wodoprzepuszczalności, nadające się bezpośrednio do 
wykorzystania w celach budowlanych. Do tej grupy zaliczono grunty niespoiste: piaski 
średnie, piaski średnie ze żwirem i pospółki. 

 
Grunty przydatne z zastrzeżeniami – grupa ta charakteryzuje się dobrymi parametrami 

mechanicznymi jednakże przy występowaniu zwierciadła wody oraz przy bardzo 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych np. trwałe mrozy, mogą zmieniać swoją 
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objętość i tym samym powodować odkształcenia konstrukcji. Łatwo i średnio urabialne. Do 
tej grupy nie zaliczono żadnych gruntów. 

 
Grunty nieprzydatne w stanie naturalnym – grupa ta charakteryzuje grunty wrażliwe na 

zmianę właściwości fizycznych oraz parametrów mechanicznych pod wpływem zmiany 
wilgotności oraz temperatury otoczenia oraz grunty w stanie plastycznym  
i miękkoplastycznym. Grunty trudno zagęszczalne, średnio i trudno urabialne, o bardzo 
słabej wodoprzepuszczalności. Do tej grupy zaliczono grunty spoiste w postaci glin 
piaszczystych.  

Poniżej zestawiono grunty podłoża w zależności od ich przydatności do realizacji 
inwestycji z przyporządkowaniem  warstw geotechnicznych. 

 
Tabela nr 2 

Rodzaj 
gruntu 

Warstwa 
geotechniczna 

Grupa 
nośności Uwagi i zalecenia Grupa gruntów 

Gp C G3 

Grunt bardzo wysadzinowy. 
Bezpośrednio nie nadający się do 

posadowienia nawierzchni. Warstwę 
kontaktową należy doprowadzić do 

grupy nośności G1 poprzez wymianę 
bądź wzmocnienie rodzimych 

gruntów w podłożu. 

Grunt nieprzydatny  
w stanie naturalnym 
przy występowaniu  
w strefie głębokości 

przemarzania 

Ps, Ps+Ż, 
Ps+Ż,K, Pd, 

Po 
Ia, IIa, IIb, III G1 

Grunt nośny, odpowiedni do 
bezpośredniego posadowienia 

nawierzchni. 

Grunt przydatny 
bez zastrzeżeń 

 

Stwierdzone w podłożu grunty spoiste cechuje lokalnie, jak wykazano w rejonie otworu 
nr 4, skłonność do wysadzinowości, dlatego też w przypadku odkrycia takich gruntów w 
trakcie prac ziemnych zaleca się chronić je przed wpływem mrozu do strefy przemarzania 
wynoszącej w tym rejonie około 0,8 m p.p.t. 

10.2. Budowa kanalizacji 

Za prawdopodobny poziom posadowienia projektowanej kanalizacji uznaje się głębokość 
poniżej poziomu przemarzania gruntów. Dla celów analizy przydatności podłoża pod budowę 
kanalizacji przeanalizowano warunki geotechniczne podłoża w strefie 0,8–2,0 m p.p.t. Na 
poziomie tym stwierdzono występowanie gruntów niespoistych w stanie 
średniozagęszczonym wykształconych w postaci piasków średnich, piasków średnich ze 
żwirem, piasków drobnych i pospółek zaliczonych do warstw geotechnicznych Ia, IIa, IIb i III. 
Grunty te cechują się korzystnymi parametrami do bezpośredniego posadowienia instalacji 
kanalizacyjnej. 

10.3. Rozbudowa przepustu 

W lokalizacji planowanej rozbudowy istniejącego przepustu warunki podłoża 
zidentyfikowano w otworze 10. W podłożu poniżej cienkiej warstwy gleby określono 
występowanie niespoistych gruntów w stanie średniozagęszczonym w postaci pospółek oraz 
piasków średnich ze żwirem i kamieniami. Grunty te zaliczono do warstw geotechnicznych III 



16 

 

 

     

i IIb i cechują się one korzystnymi parametrami geotechnicznymi do bezpośredniego 
posadowienia przepustu. 

10.4. Budowa kładki na Brynicy 

W lokalizacji projektowanej kładki na Brynicy wykonano dwa otwory geotechniczne o nr 7 
i 8, do głębokości 10 m p.p.t. W podłożu, poniżej cienkiej przypowierzchniowej warstwy 
gleby, stwierdzono występowanie ciągłego kompleksu gruntów niespoistych, w przewadze w 
stanie średniozagęszczonym, lokalnie zagęszczonym. Kompleks ten reprezentowany jest 
przez warstwy piasków drobnych, piasków średnich ze żwirem i pospółek, 
zaklasyfikowanych do warstw geotechnicznych Ia, Ib, IIa, IIb, IIc i III. Grunty te cechują się 
korzystnymi parametrami geotechnicznymi do bezpośredniego posadowienia kładki. 

11. ZALECENIA DLA POSADOWIENIA KONSTRUKCJI  

11.1. Zalecenia dla posadowienia konstrukcji drogi 

Ze względu na lokalnie zaleganie w przewidywanym poziomie posadowienia konstrukcji 
przedmiotowej drogi naturalnych gruntów spoistych, które są gruntami bardzo wrażliwymi na 
zmianę wilgotności oraz temperatury, roboty ziemne wykonywane w rejonie ich zalegania 
należy wykonywać partiami z należytą ochroną przed ewentualnym zawilgoceniem warstw 
wierzchnich.  

Na pozostałych odcinkach zaleca się wykonać drogę zgodnie z założeniami przyjętej 
kategorii ruchu.  

11.2. Zalecenia dla posadowienia kanalizacji 

Ze względu na to że prawdopodobny poziom posadowienia kanalizacji znajdować się 
miejscami będzie poniżej zwierciadła wód podziemnych (1,1–2,2 m p.p.t.), na czas 
prowadzenia prac ziemnych i instalacji sieci kanalizacyjnej należy lokalnie obniżyć 
zwierciadło wód podziemnych do poziomu poniżej projektowanego dna wykopu za 
pomocą odpowiedniego systemu igłofiltrów. 

11.3. Zalecenia dla posadowienia rozbudowy przepust u 

Z uwagi na występowanie wód podziemnych poniżej prawdopodobnego poziomu 
posadowienia przepustu (woda gruntowa na 1,1 m p.p.t.) dla utrzymania stabilności 
wykopu, na czas prac ziemnych należy odwodnić teren wykopu za pomocą 
odpowiedniego systemu igłofiltrów. 

11.4. Zalecenia dla posadowienia kładki na Brynicy 

Z uwagi na występowanie wód podziemnych poniżej prawdopodobnego poziomu 
posadowienia przepustu (woda gruntowa na 2,0 m p.p.t.) dla utrzymania stabilności 
wykopu, na czas prac ziemnych należy odwodnić teren wykopu za pomocą 
odpowiedniego systemu igłofiltrów. 
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12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. Niniejsze opracowanie stanowiące Opinię Geotechniczną wraz z Dokumentacją 
wyników badań podłoża dla zadania pn. „Rozbudowanie drogi powiatowej nr 1154O 
Kużnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice od km 7+560,00 do 
km 9+060,00 zostało wykonane na zlecenie na zlecenie firmy WTU Sp. z o.o., ul. 
Karkonoska 10, 53-015 Wroclaw. 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463), warunki gruntowe określić jako 
proste, a projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do II kategorii 

geotechnicznej .  

3. Projektowana inwestycja obejmować będzie rozbudowę drogi powiatowej nr 1154O 
Kużnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice od km 7+560,00 do 
km 9+060,00. W ramach inwestycji projektuje się także wykonanie kanalizacji, 
przebudowę istniejącego przepustu na niewielkim cieku bez nazwy od strony Starych 
Siołkowic w km 1+307,20 oraz budowę kładki nad rzeką Brynicą w środkowej części 
inwestycji w km 1+141,70. 

4. W celu udokumentowania warunków podłoża gruntowego na badanym terenie 
wykonano 11 małośrednicowych otworów geotechnicznych przy użyciu mechanicznej 
wiertnicy udarowej Wacker do gł. 1,0–10,0 m p.p.t, wykonano  6 sondowań 
dynamicznych DPL do gł. 1,0–10,0 m p.p.t. w bezpośrednim sąsiedztwie wybranych 
otworów oraz wykonano 4 badania płytą dynamiczną EVD. 

5. Bezpośrednio przy powierzchni terenu stwierdzono, cienką warstwę gleby lub 
gruntów antropogenicznych. Poniżej dominuje kompleks aluwialnych osadów 
rzecznych w przewadze uformowanych z piasków średnich ze żwirem, z kamieniami 
lub bez domieszek. Podrzędnie stwierdzono obecność pospółek i piasków drobnych. 
Grunty te występują w stanie średniozagęszczonym i lokalnie w stanie 
zagęszczonym. Kompleks ten zalega do maksymalnej głębokości rozpoznania 
podłoża, tj. do 10 m p.p.t. W obrębie dominującego kompleksu piaszczystego,  
w otworze 4 w postaci cienkiej warstwy na głębokości 0,5-0,8 m p.p.t. 
zidentyfikowano wystąpienie twardoplastycznej gliny piaszczystej warstwowanej 
piaskiem średnim.  

6. We wszystkich otworach wykonanych do głębokości większej niż 1 m p.p.t. 
stwierdzono występowanie wód gruntowych w obrębie dominującego kompleksu 
piaszczystego. Zwierciadło ma charakter swobodny i kształtuje się na głębokościach 
1,1–2,2 m p.p.t. Biorąc pod uwagę morfologię terenu i jednorodną budowę podłoża 
należy uznać iż warstwa wodonośna jest ciągła na całym obszarze projektowanej 
inwestycji. 
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7. Na podstawie przeprowadzonych badań w podłożu badanego terenu wydzielono 9 
warstw geotechnicznych jednorodnych pod względem genetycznym oraz cech 
fizycznych i mechanicznych gruntów. Gruntom antropogenicznym przypisano po dwie 
warstwy geotechniczne, natomiast mineralnym gruntom spoistym i niespoistym 
odpowiednio jedną i sześć warstw geotechnicznych. 

8. Głębokość granicy przemarzania w rejonie badań wynosi około 0,8 m p.p.t.  

9. Warunki geotechniczne są korzystne dla bezpośredniego posadowienia wszystkich 
elementów projektowanej inwestycji z wyłączeniem rejonów, w których  
w przewidywanym poziomie posadowienia występują niewielkie nagromadzenia 
gruntów spoistych, które należy wymienić na grunt niespoisty bądź zastosować 
odpowiednie wzmocnienia. 

10. Z uwagi na płytkie występowanie wód gruntowych, w czasie prac ziemnych 
związanych z budową kanalizacji i kładki nad Brynicą oraz rozbudową istniejącego 
przepustu należy zastosować lokalne odwodnienie wykopów odpowiednim systemem 
igłofiltrów. 

11. Niniejsze opracowanie stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę i nie 
podlega zatwierdzeniom w organach administracji geologicznej. 



MAPA PRZEGLĄDOWA
skala 1:10000

ZAŁ.

1

Objaśnienia:

- lokalizacja terenu badań



Mapa dokumentacyjna

Legenda:

Lokalizacja otworu geotechnicznego
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ŚREDNIE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW 
wyznaczonych metodą A i B wg PN-B-03020:1981 
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ID IL wn ρS ρ0 φu Cu M0 E0 

[-] [-] % [g/cm3] [g/cm3] [º] kPa MPa MPa 

aQh
 Antropogeniczne 

grunty nasypowe 

NN nN (gr,ceg,Ps)   
 

      

NB nB(Ps) 0,48 - 5,0 2,38 1,53 29,6 - 82,2 69,5 

f-fgQh-p
 

Holoceńsko-
plejstoceńskie 
grunty rzeczne  

Ia Pd 0,40 - w: 16,0 2,65 w: 1,75 29,9 - 51,3 38,3 

Ib Pd 0,66 - nw: 24,0 2,65 nw: 1,90 31,2 - 82,7 61,5 

IIa Ps, Ps+Ż, Ps(g)+Ż, 
Ps+Ż,K 

0,50 - 
w: 14,0 

nw: 22,0 2,65 
w: 1,85 

nw: 2,00 33,0 - 94,7 79,9 

IIb Ps+Ż, Ps(g)+Ż 0,59 - 
w: 14,0 

nw: 22,0 2,65 
w: 1,85 

nw: 2,00 33,6 - 110,4 93,1 

IIc Ps+Ż 0,69 - nw: 18,0 2,65 nw: 2,05 34,2 - 130,1 109,3 

III Po 0,66 - 
w: 10,0 

nw: 14,0 2,65 
w: 2,00 

nw: 2,10 39,8 - 193,8 174,0 

C Gp//Ps - 0,15 12,0 2,67 2,00 15,6 19,3 33,0 23,1 

Z
a
ł. 6

 

Niehomogeniczne grunty nasypowe o charakterze gruntów niespoistych z udziałem gruzu i cegieł, nie 
powinny stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego  




















