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1. WSTĘP
1.1 Dane ogólne
Dokumentowaną

inwestycję

geotechnicznej posadowienia

należałoby

(Rozporządzenie

zaliczyć
Ministra

do

pierwszej

Transportu,

kategorii

Budownictwa

i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem
§4 pkt. 4 ustalanie kategorii geotechnicznej należy w całości do kompetencji projektanta. W
dalszych etapach projektowania, a nawet w trakcie prowadzenia robót budowlanych, może
zaistnieć konieczność zastosowania alternatywnych od przyjętych, metod i rozwiązań
projektowych. Zgodnie z w/w rozporządzeniem przyjętą kategorię geotechniczną należy
w takim wypadku zmienić.

1.2 Cel wykonanych prac
Celem wykonanych prac i badań było ustalenie warunków gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunków posadowienia, których znajomość jest niezbędna przy
projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu budowy.
Prace terenowe oraz wizję terenu zostały wykonane pod dozorem geologicznym
Bartosza Jacewicza w dniu 25.02.2020r. Zakres prac oraz lokalizację badań ustalono ze
Zleceniodawcą.

2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.
Wykonano łącznie:


5 otworów geotechnicznych o głębokości od 3,0-4,0 m p. p. t. (łączny metraż: 16 mb),



pobór 8 prób klasy B,



analizę makroskopową pobranych próbek.
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Miejsca badań zaznaczono na dołączonej mapie dokumentacyjnej stanowiącej
załącznik nr 1.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.
 PN-EN 1997 – 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie
i badanie podłoża gruntowego.
 PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis.
 PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.

 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 „Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów” - wyd. ITB
 „Zarys geotechniki” - Z. Wiłun
 „Laboratoryjne badania gruntów” - E. Myślińska
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463.

2.2. Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:
-

część tekstową opracowania

-

mapę lokalizacyjną (zał. 1),

-

karty otworów wiertniczych (zał. nr 2.1-2.5),

-

objaśnienia znaków i symboli geotechnicznych (zał. 3).

2.3. Dane geodezyjne.
Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do
stałych punktów terenowych. Pomocniczo przy wytyczeniu punktów odwiertów skorzystano z
odbiornika GPS. Rzędne terenu ustalono przy pomocy mapy do celów projektowych.

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU I PLANOWANEJ INWESTYCJII.
3.1. Wizja i ogólna charakterystyka terenu.
Obszar objęty opracowaniem obejmuje ulicę Ziemiańską na odcinku od ulicy Wojska
Polskiego do ulicy Kwaśnej w Augustowie. W obecnym stanie ulica Ziemiańska ma

Strona 4

nawierzchnię żwirowo-gruntową. Szerokość drogi jest niewystarczająca dla ruchu pojazdów
ciężarowych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren budowy kompleksu
handlowego. Droga wiedzie głównie przez tereny niezabudowane: łąki, nieużytki i pola
uprawne. Wzdłuż drogi znajdują się nieliczne zabudowania jednorodzinne. W pobliżu
punktów badawczych przebiegało uzbrojenie podziemne: sieć kanalizacyjna, wodociągowa ,
gazowa oraz telekomunikacyjna.
3.2. Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji.
W ramach inwestycji planuje się budowę ulicy Ziemiańskiej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na odcinku od ulicy Wojska Polskiego
do ulicy Kwaśnej.

4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKĄ BADAŃ.
W celu określenia budowy podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję wykonano
5 otworów penetracyjnych wiertnicą mechaniczną sznekami Ø130mm metodą na sucho bez
rur osłonowych. W wyniku wierceń uzyskano profil geotechniczny, oraz niezbędne próbki do
dalszych badań. W trakcie wierceń wykonywano analizę makroskopową próbek gruntu z
każdej zmiennej warstwy. W przypadku warstw o dużej miąższości opis makroskopowy
wykonywano co 1m.
Na podstawie ilości wałeczkowań oraz badań laboratoryjnych określono stopień
plastyczności gruntów spoistych - IL. Na podstawie doświadczeń regionalnych dla badanego
obszaru, genezy i litologii danego gruntu, jak również oporu podczas wiercenia określono
stopień zagęszczenia - Id.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.
5.1. Budowa geologiczna terenu.
Obszar wykonanych prac geotechnicznych położony jest w obrębie mezoregionu
Równiny Augustowskiej, która jest częścią makroregionu Pojezierza Litewskiego. W głównej
mierze obszar badań zbudowany jest z czwartorzędowych lodowcowych glin zwałowych.
Lokalnie w zagłębieniach bezodpływowych zalegają grunty organiczne, wykształcone jako
torfy i namuły, piaski humusowe.
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5.2. Dane o wodach gruntowych.
W zbadanym podłożu gruntowym stwierdzono występowanie wody gruntowej
Głębokość jej występowania przedstawia poniższa tabelka.

Nr
punktu
1
2
3
4
5

Swobodne
Sączenie zwierciadło wody
m. ppt
gruntowej m. ppt
2,30
2,20
3,00
-

Napięte zwierciadło m ppt
Nawiercone
-

-

Ustabilizowane
-

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA.
Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
że w badanym podłożu do głębokości 4 metrów zalegają utwory czwartorzędowe
holoceńskie i plejstoceńskie. Do holocenu zaliczono warstwę nasypów niekontrolowanych
oraz glebę. Za plejstoceńskie uznano pozostałe osady wykształcone jako lodowcowe gliny
zwałowe.
W podłożu dokumentowanego terenu występują zarówno grunty antropogeniczne jak
i rodzime, różniące się litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym
podzielono je na odrębne warstwy oraz ich podwarstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o
zbliżonej

litologii,

genezie

i

wartościach

parametrów

geotechnicznych.

Wartości

wyprowadzonych parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
analizy makroskopowej, doświadczeń regionalnych oraz wiodących parametrów takich jak
stopień zagęszczenia i stopień plastyczności. W zestawieniu pominięto warstwę gleby.
Wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw podano w tabeli nr 1.

Warstwa geotechniczna I - grunty antropogeniczne, wykształcone jako:


Ia - nasypy niekontrolowane będące mieszaniną głównie gliny, humusu,
piasków, żwirów, lokalnie żużlu, piasków gliniastych.



Ib - nasypy budowlane składające z pospółek w stanie zagęszczonym.
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Warstwa geotechniczna II - grunty lodowcowe, wykształcone jako podwarstwy:



IIa - gliny zwięzłe, barwy szaro-niebieskiej, mało wilgotne w stanie
twardoplastycznym o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,15.



IIb - gliny piaszczyste, gliny barwy brązowo-szarej, brązowej, szarej, mało
wilgotne, w stanie twardoplastycznym o przyjętym stopniu plastyczności
IL=0,20.



IIc - gliny piaszczyste zwięzłe barwy szarej, brązowo-szarej, mało wilgotne, w
stanie plastycznym o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,13-0,18.



IId - gliny, barwy szaro-niebieskiej, brązowej wilgotne w stanie plastycznym o
przyjętym stopniu plastyczności IL=0,28-0,30.

Warstwa geotechniczna III - grunty organiczne wykształcone jako namuły
gliniaste barwy ciemnoszarej, wilgotne w stanie miękkoplastycznym . Grunty tej warstwy
stanowią słabe podłoże budowlane.

Układ zalegania poszczególnych rodzajów gruntów przedstawiono na profilach
geotechnicznych, stanowiących załączniki nr 2.1-2.5.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.
7.1 Uwzględniając warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja
kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
7.2 Warstwy rodzimych gruntów spoistych zaliczono do gruntów nośnych. Warstwy
gruntów organicznych (namuły) oraz nasypy niekontrolowane z domieszką humusu
stanowią słabe podłoże budowlane i powinny być całkowicie usunięte z koryta.
7.3 W trakcie wykonywania robót ziemnych należy przewidzieć wszelkie konieczne środki
zabezpieczające rodzime podłoże gruntowe. Dotyczy to wszystkich gruntów spoistych
w wykopach przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarznięciem. Dodatkowe
zawilgocenie

koryta

skutkować

będzie

pogorszeniem

parametrów

wytrzymałościowych gruntów.
7.4 W części z wykonanych otworów stwierdzono występowanie sączeń wód gruntowych
w obrębie gruntów spoistych na poziomie 2,20-3,00m p.p.t. Poziom ten odnosi się do
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okresu wykonywania badań polowych (luty 2020) i może on zmieniać się wraz z
porami roku i ilością opadów atmosferycznych.
7.5 Głębokość przemarzania gruntów dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,4 m.
7.6 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych kategorię geotechniczną określa Projektant.

Tabela 1Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalone metodą

[t/m ]

Edometryczny moduł
ściśliwości pierwotnej

3

Moduł odkształcenia
pierwotnego

Gęstość
objętościowa
V(n)

Spójność

IL (n)

Kąt tarcia
wewnętrznego

ID (n)

Stopień plastyczności

Stopień
zagęszczenia

Stan gruntu

Rodzaj gruntu

Nr warstwy

B według PN - 81/B – 03020 i PN-81/B-02482

Фu (n)

cu

Eo (n)

(n)

(n)

[kPa]

Mo

o

[]

[kPa]

[kPa]

Ia

nN (H+G+Ps+Ż,
G+H+żuż, Pg+H

Grunty o zmiennym, niejednorodnym składzie i parametrach geotechnicznych

Ib

nB (Po)

zagęszczony

0,70

-

1,90

39,0

-

176011

196083

IIa

Gz

twardoplastyczny

-

0,15

2,10

19,0

33,5

31878

41944

IIb

Gp

twardoplastyczny

-

0,20

2,20

18,0

31,5

28069

36933

IIc

Gpz

twardoplastyczny

-

0,130,18

2,15

IId

G, Gp

plastyczny

-

0,280,30

2,05

III

Nmg

miękkoplastyczny

-

0,60
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18,6-19,6 32,3- 29505-33627 38822-44246
34,3
16,4

28,0

22232

29253

Grunty o dużej zawartości substancji organicznej, małej
wytrzymałości na ścinanie
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zj. indyw.

zj. indyw.

zj. indyw.

zj. indyw.

zj. indyw.

Mapa lokalizacyjna

*

2

3

eN 25/2020

*

organizacji ruchu przeznaczone do likwidacji

zj. publ.

zj. indyw.

- zmiana lokalizacji oznakowania pionowego

eN 25/2020

zj. indyw.

KONIEC PROJ. TRASY 0+398.17

organizacji ruchu

- projektowane oznakowanie pionowe
- projektowane oznakowanie poziome

opracowaniu organizacji ruchu
Jednostka
projektowa

SBKiM Wojciech Grzybowski
NIP: 5431703105, REGON: 368771896

Stadium

KONCEPCJA
Nazwa projektu

w Augustowie
Adres obiektu

Projekt zagospodarowania terenu
Funkcja
Projektant

mgr in .

DROGOWA

mgr in . Wojciech Grzybowski

DROGOWA

ubl.
zj. p
20
5/20
eN 2

eN
25/ 2
020
pr

oj.

e

LEGENDA
PROJEKTOWANE:

.

yw
. ind

1

zj

5
eN 2

- poszerzenie ulicy Wojska Polskiego

0

/202

pr

oj.

e

.50

122

eS 2

pr

oj.

5/20

20

e

020

eN

25/2

zj. publ.

yw.
zj. ind

eN

25/2

020

zj. p
ubl.

*

pr

oj.

e

organizacji ruchu

*

ist

n.

zja

do

lik

wi

da

cji

zj. indyw.

zd

zj. publ.

zj. indyw.

eN 25/2020

organizacji ruchu przeznaczone do likwidacji

- zmiana lokalizacji oznakowania pionowego

- projektowane oznakowanie pionowe

0

- projektowane oznakowanie poziome
opracowaniu organizacji ruchu

Jednostka
projektowa

SBKiM Wojciech Grzybowski
\\ANIA\Ania\Szepietowo\loga\SBKiM logo.png

Stadium

KONCEPCJA

ul. Arnikowa

ul. Rosiczkowa

zj. indyw.

zj. indyw.

zj. indyw.

zj. indyw.

zj. indyw.

NIP: 5431703105, REGON: 368771896

Nazwa projektu
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Adres obiektu
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Projektant
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1.1
Podpis

PDL/0030/POOD/11

mgr in .
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

EKODROM Sp. z o.o.
ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów

Zleceniodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

ID

IL

7
nasyp budowlany (pospółka)

Stan gruntu

[m]
6

Opis litologiczny

Data wiercenia: 25-02-2020
Wilgotność

5

Przelot

0.80

8

9

10

11

12

13

nB(Po)

Ib

nasyp niekontrolowany (humus+namuł+glina)

1.0
Nasyp

Nasypy

Rzędna: 124.39 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m
Skala 1 : 30

Profil
litologiczny
[m]
4

km:
System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Warstwa
geotechniczna

3

Profil numer 1

Symbol gruntu

Stratygrafia

[m.p.p.t]
2

nN(H+Nm+G)Ia

2.0

2.30

Holocen

Czwartorzęd

2.30

namuł gliniasty, ciemnoszary
Nmg

III

mpl
w

Plejstocen

1

Głębokość
zwierciadła
wody

Wiercenie

Rejon: ul. Wojska Polskiego
Miejscowość: Augustów
Gmina: Augustów
Powiat: augustowski

Zał.Nr: 2.1
Wiertnica:

2.70

glina, szaro-niebieska
G

3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

IId

pl

0.30

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

EKODROM Sp. z o.o.
ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów

km:
System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 123.40 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

ID

IL

7
nasyp niekontrolowany (humus+glina+piasek ze
żwirem)

Stan gruntu

[m]
6

Opis litologiczny

Wilgotność

5

Przelot

Data wiercenia: 25-02-2020

Warstwa
geotechniczna

Skala 1 : 30
Symbol gruntu

Stratygrafia

Zleceniodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

Profil
litologiczny
[m]
4

Profil numer 2

Nasyp

3
Nasypy

[m.p.p.t]
2

8

9

10

11

12

13

nN(H+G+Ps+Ż)
Ia

0.50

humus

0.70

glina zwięzła, szaro-niebieska

H

Czwartorzęd

1.0

1.50
Plejstocen

1

Głębokość
zwierciadła
wody

Wiercenie

Rejon: ul. Ziemiańska
Miejscowość: Augustów
Gmina: Augustów
Powiat: augustowski

Zał.Nr: 2.2
Wiertnica:

Gz

IIa

Gp

IIb

Gpz

IIc

0.15

glina piaszczysta, brązowo-szara

mw

tpl

0.20

2.0

2.20

2.30

3.0

glina piaszczysta zwięzła, szara

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

0.18

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

EKODROM Sp. z o.o.
ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów

km:
System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 124.10 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

ID

IL

7
nasyp niekontrolowany (glina+humus+pospółka)

Stan gruntu

[m]
6

Opis litologiczny

Wilgotność

5

Przelot

Data wiercenia: 25-02-2020

Warstwa
geotechniczna

Skala 1 : 30
Symbol gruntu

Stratygrafia

Zleceniodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz
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[m]
4

Profil numer 3

Nasyp

3
Nasypy

[m.p.p.t]
2

8

9

10

11

12

13

nN(G+H+Po)Ia
0.30

glina zwięzła, brązowa

1.0
IIa

Plejstocen

Gz
Czwartorzęd

1

Głębokość
zwierciadła
wody

Wiercenie

Rejon: ul. Ziemiańska
Miejscowość: Augustów
Gmina: Augustów
Powiat: augustowski

Zał.Nr: 2.3
Wiertnica:

0.15

mw

tpl

2.0
2.20

glina, brązowa

G

3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

IIb

0.20

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

EKODROM Sp. z o.o.
ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów

Zleceniodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

Rzędna: 124.80 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

IL

0.20

7
nasyp budowlany (pospółka)

ID

[m]
6

Opis litologiczny

Stan gruntu

5

Przelot

Data wiercenia: 25-02-2020
Wilgotność

Skala 1 : 30

Profil
litologiczny
[m]
4

km:
System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Warstwa
geotechniczna

3

Profil numer 4

9

10

11

12

13

IId

w

pl

0.28

IIb

mw

tpl

0.20

Symbol gruntu

Stratygrafia

[m.p.p.t]
2

8
nB(Po)

Ib

nasyp niekontrolowany (glina+humus+żużel)

Nasyp

Nasypy

nN(G+H+żuż)

1.0
1.10

Ia

nasyp niekontrolowany (glina/Piasek
gliniasty+humus)

nN(G/Pg+H)

3.00

Plejstocen

2.0

Czwartorzęd

1

Głębokość
zwierciadła
wody

Wiercenie

Rejon: ul. Ziemiańska
Miejscowość: Augustów
Gmina: Augustów
Powiat: augustowski

Zał.Nr: 2.4
Wiertnica:

2.00

glina piaszczysta, brązowa

3.0

Gp

3.80
4.0

glina piaszczysta, szara

4.00
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

EKODROM Sp. z o.o.
ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów

Zleceniodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski
Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

Rzędna: 123.60 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

ID

IL

[m]
6

Opis litologiczny

Stan gruntu

5

Przelot

Data wiercenia: 25-02-2020
Wilgotność

Skala 1 : 30

Profil
litologiczny
[m]
4

km:
System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Warstwa
geotechniczna

3

Profil numer 5

Symbol gruntu

Stratygrafia

[m.p.p.t]
2

7

8

9

10

11

12

13

Nasyp

Nasypy

humus
H

0.60

glina piaszczysta zwięzła, brązowo-szara

1.0

Plejstocen

0.18
Czwartorzęd

1

Głębokość
zwierciadła
wody

Wiercenie

Rejon: ul. Ziemiańska
Miejscowość: Augustów
Gmina: Augustów
Powiat: augustowski

Zał.Nr: 2.5
Wiertnica:

Gpz

IIc

mw

tpl

2.0

2.30

glina piaszczysta zwięzła, szara

0.13

3.0

3.00
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Zał. 3

