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1. WSTĘP I INFORMACJE OGÓLNE 
 
ZLECENIODAWCA: Biuro Projektów Komunikacji L ądowej "TRASA" 
 ul. Kolista 6A/6 
 41-709 Ruda Śląska 
 
WYKONAWCA: Firma Realizacyjna BAZET S.J.  
    ul. Zjednoczenia 62a;  

43-250 Pawłowice 
 

 

 Zgodnie ze zleceniem, rozpoznaniem geotechnicznym objęto ulicę 

Kasztanową w Kuźni Nieborowskiej. 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące 

materiały: 

• Mapę topograficzną obejmującą obszar badań;  

• dostępną literaturę i normy gruntowe, m.in.:  
− PN-EN 1997-1.  Projektowanie geotechniczne.  

− PN-EN 1997-2.  Projektowanie geotechniczne. 

− PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. 

− PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. 

− PN 81 B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych” /Dz.U. z 2012, poz. 463/, 

• informacje oraz materiały uzyskane u Zleceniodawcy 

• Mapa geologiczna /arkusz Gliwice/ w skali 1: 50 000, 

• dane z wizji terenu. 

Wykorzystane materiały geologiczne były pomocne przy ustalaniu stratygrafii 

i genezy przewierconych gruntów. 

 
2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA Ń 
 

Badania geotechniczne wykonano w ciągu ul. Kasztanowej w Kuźni 

Nieborowskiej, w gminie Pilchowice. Pod względem fizyczno-geograficznym 

(J.Kondracki, 2002), gmina Pilchowice leŜy w środkowej części makroregionu 

WyŜyna Śląska i w zachodniej części mezoregionu WyŜyna Katowicka. 

Pod względem hydrograficznym obszar badań leŜy w dorzeczu Odry. 
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Lokalizację terenu badań oraz umiejscowienie punktów badawczych 

przedstawiono w załączniku nr 2.  

  
Fot.1. Lokalizacja oraz stan zagospodarowania obszaru badań. 

 
 

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 Zakres wykonanych prac badawczych obejmował odwiercenie w podłoŜu 

gruntowym 5 otworów geotechnicznych o głębokości 3,0 m ppt kaŜdy.  

 W trakcie wykonywanych badań polowych, z określonego przedziału 

głębokościowego, nie rzadziej niŜ co 1,0 m pobierano próbki gruntu do badań 

makroskopowych, określając ich litologię oraz podstawowe cechy fizyczne takie jak 

barwę, wilgotność oraz stan.  

Na podstawie wykonanych prac badawczych, opracowano: 

• profile geotechniczne /zał. 31-33/,  

• tabelę parametrów wytrzymałościowych cech fizyko-mechanicznych gruntów 

/zał.5/. 

 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 

 Obszar gminy Pilchowice połoŜony jest na podłoŜu węglonośnych skał 

karbońskich, na których zalegają dolomity i wapienie środkowego triasu. Utwory 

czwartorzędowe to w dolinach rzek i potoków mady i piaski rzeczne, głównie gliny 

zwałowe, na przemian z piaskami i głazami akumulacji lodowcowej.  
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 Otworami wiertniczymi odwierconymi do głębokości 3,0 m ppt stwierdzono 

występowanie w podłoŜu gruntów nasypowych i czwartorzędowych – 

plejstoceńskich, wykształconych w formie gruntów niespoistych i spoistych. Osady 

piaszczyste tj. piaski drobne lokalnie będące na pograniczu piasków średnich bądź 

piasków pylastych oraz piaski średnie lokalnie warstwowane gliną zalegają na całym 

badanym terenie w stropowej części profilu tj. poniŜej głębokości 0,3 ÷ 1,2 m ppt do 

głębokości 1,7 ÷ 2,5 m ppt. W rejonie otworu nr 5 warstwa ta nie została 

przewiercona. Bezpośrednio pod osadami piaszczystymi zalega warstwa utworów 

spoistych, reprezentowanych przez plejstoceńskie gliny zwałowe tj. gliny, gliny 

piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe. 3,0 m ppt. 

 Powierzchnię terenu przykrywają nasypy niebudowlane zbudowane 

z drobnych kamieni, cegły, piasku, o grubości ok. 0,4 ÷ 1,2 m.  

 

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

Rozpoznanie warunków wodnych w podłoŜu gruntowym przeprowadzono 

w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie wierceń.  

Wykonanymi otworami do głębokości ok. 3,0 m ppt wodę gruntową o swobodnym 

zwierciadle stwierdzono w otworach nr 1-3 na głębokości ok. 1,4 ÷ 1,5 m ppt. 

W pozostałych otworach wody nie nawiercono. 

 

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 W celu scharakteryzowania warunków geotechnicznych i własności fizyko-

mechanicznych gruntów, w oparciu o badania makroskopowe oraz normę PN-81/B-

03020, dokonano podziału podłoŜa gruntowego na warstwy geotechniczne 

i określono parametry fizyko-mechaniczne zgodnie z metodą C. Parametry 

mechaniczne gruntów spoistych przyjęto z zaleŜności korelacyjnych wg krzywych B 

dla innych gruntów spoistych, morenowych nieskonsolidowanych. Parametry 

mechaniczne gruntów niespoistych określono w oparciu o dane literaturowe. 

Podstawą podziału podłoŜa na warstwy geotechniczne było zróŜnicowanie 

podstawowych cech gruntu m.in. geneza, litologia i wielkość frakcji.  

W dokumentowanym podłoŜu wydzielono II grupy genetyczne utworów: 

• grup ę I – nasypy; 

• grup ę II – obejmującą grunty czwartorzędowe - plejstoceńskie. 
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W obrębie grupy II wydzielono warstwy geotechniczne, róŜniące się litologią, 

stanem i parametrami nośności. 

 

Grupa I - zaliczono do niej nasypy niebudowlane zbudowane z drobnych kamieni, 

cegły, piasku, o grubości ok. 0,4 ÷ 1,2 m. Nasypy niebudowlane jako grunt młody, 

luźny i wysoce niejednorodny, wyłączono z charakterystyki parametrów 

geotechnicznych. 

 

Grupa II – grunty czwartorz ędowe  
 

Warstwa IIa – budują ją piaski drobne lokalnie będące na pograniczu piasków 

średnich lub piasków pylastych, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40. Zostały 

one stwierdzone w rejonie otworów nr 3 i 5 w przelotach głębokościowych 

odpowiednio: 0,6 ÷ 1,7 m ppt oraz 2,0 ÷ 3,0 m ppt. 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych: 

Wn =  mw 6,00%, w 16,00%, nw 24,00% 

 ρ = mw 1,65 t/m3, w 1,75 t/m3, nw 1,90 t/m3 

 φu = 30o 

 Mo = 53 000 kPa 

 ID = 0,40 

 

Warstwa IIb – zaliczono do niej piaski średnie w podłoŜu badań występujące lokalnie 

z przewarstwieniami glin, w stanie średniozagęszczonym, o przyjętym stopniu 

zagęszczenia ID=0,40. Zostały one stwierdzone w rejonie otworów nr 1, 2 4 i 5 

poniŜej głębokości 0,4 ÷ 1,2 m ppt do głębokości 1,7 ÷ 2,5 m ppt. 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy II: 

Wn =  mw 5,00%, w 14,00%, nw 22,00% 

 ρ = mw 1,70 t/m3, w 1,85 t/m3, nw 2,00 t/m3 

 φu = 32o 

 Mo = 83 000 kPa 

 ID = 0,40 

 

Warstwa IIc – zakwalifikowano do niej twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste oraz 

gliny piaszczyste zwięzłe, o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,20. Utwory te 
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zalegają w dolnej części profilu poniŜej głębokości ok. 1,7 ÷ 2,6 m ppt do głębokości 

rozpoznania tj. 3,0 m ppt. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy przypisano do 

grupy „B” jako grunty morenowe nieskonsolidowane. 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy II: 

Wn = 16,00% (G); 12,00% (Gp), 14,00 % (Gpz)  

ρ = 2,15 t/m3 (G,Gpz), 2,20 t/m3 (Gp)  

cu = 32 kPa 

φu = 18o 

Mo = 37 000 kPa 

 IL = 0,20 

 

Warstwa IId – zaliczono do niej plastyczne gliny piaszczyste, o przyjętym stopniu 

plastyczności IL=0,35. Utwory te zalegają w rejonie otworu nr 3 w przelocie 

głębokościowym 1,7 ÷ 2,6 m ppt. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy przypisano do 

grupy „B” jako grunty morenowe nieskonsolidowane. 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy II: 

Wn = 17,00% (Gp);  

ρ = 2,10 t/m3 (Gp),  

cu = 26 kPa 

φu = 15o 

Mo = 26 000 kPa 

 IL = 0,35 

 

Budowę geologiczną i geotechniczną obszaru badań przedstawiają karty 

otworów badawczych /zał.31-35/. 

Zbiorcze zestawienie wydzielonych w podłoŜu warstw geotechnicznych i ich 

wartości charakterystycznych, podano w tabeli stanowiącej zał.5. 

 

7. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRAC POLOWYCH 
 

1. PodłoŜe gruntowe w ciągu ulicy Kasztanowej w Kuźnicy Nieborowskiej, 

rozpoznane zostało 5 otworami badawczymi o głębokości: 3,0 m. 
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2. Obszar badań charakteryzuje się stosunkowo prostymi warunkami 

gruntowymi. Powierzchnię terenu badań pokrywa warstwa nasypów 

niebudowlanych o łącznej grubości ok. 0,4 ÷ 1,2 m. Rodzime podłoŜe 

gruntowe badanego terenu budują grunty warstwy IIa, IIb 

(średniozagęszczone piaski drobne i średnie) oraz warstwy IIc  

(twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste zwięzłe), 

charakteryzujące się dobrymi parametrami nośności i ściśliwości. Grunty 

plastyczne warstwy IId  są utworami słabonośnymi. 
 

3. W podłoŜu gruntowym przedmiotowego terenu poziom wód gruntowych 

stwierdzono w rejonie otworów nr 1 – 3. Są to wody o swobodnym charakterze 

zwierciadła, stabilizującym się na głębokości 1,4 ÷ 1,5 m ppt.  

 

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, podłoŜe przy przeciętnych 

warunkach wodnych zakwalifikowano do grup nośności: 

� G1 (piaski drobne, piaski średnie), 

� G4 (gliny, gliny piaszczyste), 

� G3 (gliny piaszczyste zwięzłe). 

 Natomiast przy dobrych warunkach wodnych badane podłoŜe zakwalifikowano 

 do grup nośności: 

� G1 (piaski drobne, piaski średnie), 

� G2 (gliny piaszczyste zwięzłe). 

 

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. „w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych”, teren badań charakteryzują 

proste warunki gruntowe. 


