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1. WSTĘP 

 

Niniejszą opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz 

projekt geotechniczny (zwane dalej opinią) sporządzono na zlecenie Gminy Smyków, 

Smyków 91, 26-212 Smyków. Wykonane prace mają na celu określenie warunków 

gruntowo – wodnych terenu przeznaczonego pod budowę drogi KDW.13 na terenach 

wewnętrznych w miejscowości Królewiec, gm. Smyków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie.  

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.124) oraz z Instrukcją 

Badań Podłoża Gruntowego budowli Drogowych i Mostowych wydanej przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie w 1998 r. Do opracowania niemniejszej opinii  

wykorzystano także Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). Kategorię geotechniczną projektowanej drogi 

określi projektant po otrzymaniu niniejszej opinii. Warunki gruntowe geolog uznaje się za 

proste. W przypadku posadowienia projektowanej drogi poniżej poziomu istniejącego terenu 

w rejonie otworu nr 2 warunki gruntowe mogą być złożone ze względu na występowanie 

wody gruntowej na głębokości 0,5 m ppt. 

Dla potrzeb niniejszej opinii wykonano w terenie 4 otwory badawcze (nr 1 – 4) do 

maksymalnej głębokości 4,0 m ppt  w celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych. 

Zakres robót terenowych wyznaczył Zleceniodawca. W trakcie głębienia otworów 

prowadzono badania makroskopowe gruntów z określeniem ich konsystencji oraz obserwacje 

hydrogeologiczne. Następnie wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem naturalnej 

kolejności ich pierwotnego zalegania. Prace wiertnicze wykonano zgodnie z zasadami  

i przepisami BHP. Prace terenowe wykonała brygada PGF „GEOSERVICE” Kielce w lipcu 

2022 r pod stałym dozorem geologa Bogdana Gliwińskiego. 

Lokalizację terenu badań naniesiono na mapę lokalizacyjną (zał.1), a położenie 

otworów na mapę dokumentacyjną (zał.2).  

 

2. POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU  

 

 Teren badań znajduje się w miejscowości Królewiec. Administracyjnie jest to gmina 

Smyków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie.  

 Morfologicznie badany teren znajduje się w obrębie wysoczyzny. W rejonie 

projektowanej drogi przebiega rów ziemny, w którym okresowo może płynąć woda. 

Pod względem hydrograficznym badany teren położony jest w zlewni rzeki Czarna Taraska, 

której koryto oddalone jest o około 0,82 km na północny – wschód.  

 Ogólną lokalizację terenu badań ilustruje mapa lokalizacyjna zał. 1, a szczegółowe 

usytuowanie przedstawia mapa dokumentacyjna zał. 2.  

 

3. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO  
 

W podłożu badanego terenu pod warstwą gleby nawiercono piaski średnie, gliny 

piaszczyste, piaski gliniaste i pyły piaszczyste wieku czwartorzędowego. 
Grunty bezpośredniego podłoża badanej działki, dla potrzeb obliczeń projektowych, 

podzielono wg stanów, rodzajów i genezy na warstwy geotechniczne. 
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Gleba – występuje przypowierzchniowo warstwą o miąższości 0,2 m. Glebie nie przypisuje 

się parametrów, uznaje się ją za nienośną. 

 

Pośród gruntów mineralnych rodzimych podłoża wydzielono, według stanów, rodzajów                     

i genezy cztery warstwy geotechniczne o zbliżonych parametrach. 

 

Warstwa I – obejmuje piaski średnie miejscami z domieszka głazików w stanie średnio 

zagęszczonym (ID = 0,40).  Parametry tej warstwy przedstawia się poniżej: 

 stopień zagęszczenia:        0,40 

 wilgotność naturalna:      naw - 14  %     

 gęstość objętościowa:       2,00 - 1,85 t  m3   

 kąt tarcia wewnętrznego:          32,5o   

 moduł odkształcenia pierwotnej Eo:  69 000 kPa 

 moduł odkształcenia wtórnego E:      76 700 kPa 

Grunty tej warstwy należą do dobrze przepuszczalnych, są niewysadzinowe (lit. Katalog 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i sztywnych – GDDKiA, Politechnika Gdańska, 

2012 r).Wskaźnik zagęszczenia piasków średnich wynosi Is = 0,92 

 

Warstwa II – obejmuje gliny piaszczyste i pyły piaszczyste w stanie półzwartym (IL = 0,05), 

według konsolidacji grupa C. Ich parametry przedstawia się poniżej : 

 stopień plastyczności: 0,05 

 wilgotność naturalna:   10 - 15%  

 gęstość objętościowa:  2,23 – 2,14 t m-3         

 spójność:                       26 kPa 

 kąt tarcia wewnętrznego: 17,0o  

 moduł odkształcenia pierwotnej Eo:  30 000 kPa 

 moduł odkształcenia wtórnego E:      50 000 kPa 

Grunty tej warstwy należą do słabo przepuszczalnych (pyły piaszczyste) i 

półprzepuszczalnych (gliny piaszczyste). Pod względem wysadzinowości są to grunty bardzo 

wysadzinowe (lit. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i sztywnych – 

GDDKiA, Politechnika Gdańska, 2012 r). 

 

Warstwa III – obejmuje piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym  

(IL = 0,15), według konsolidacji grupa C. Ich parametry przedstawia się poniżej : 

 stopień plastyczności: 0,15 

 wilgotność naturalna:   15%  

 gęstość objętościowa:  2,17 t m-3         

 spójność:                       19 kPa 

 kąt tarcia wewnętrznego: 15,5o  

 moduł odkształcenia pierwotnej Eo:  24 000 kPa 

 moduł odkształcenia wtórnego E:      40 000 kPa 

Grunty tej warstwy należą do słabo przepuszczalnych i są to grunty bardzo wysadzinowe (lit. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i sztywnych – GDDKiA, Politechnika 

Gdańska, 2012 r). 
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Warstwa IV – obejmuje pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym (IL = 0,25), według 

konsolidacji grupa C. Ich parametry przedstawia się poniżej : 

 stopień plastyczności: 0,25 

 wilgotność naturalna:   18%  

 gęstość objętościowa:  2,10 t m-3         

 spójność:                       13 kPa 

 kąt tarcia wewnętrznego: 14,0o  

 moduł odkształcenia pierwotnej Eo:  17 000 kPa 

 moduł odkształcenia wtórnego E:      28 300 kPa 

Grunty tej warstwy należą do słabo przepuszczalnych i są to grunty bardzo wysadzinowe (lit. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i sztywnych – GDDKiA, Politechnika 

Gdańska, 2012 r). 

 

 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

  Opisane grunty warstw geotechnicznych nr I – III  charakteryzują się dobrą nośnością. 

Grunty w stanie twardoplastycznym warstwy geotechnicznej nr IV charakteryzują się 

niższymi parametrami nośności. Glebie nie przypisuje się parametrów.  

  Jeśli projektowana droga posadowiona będzie w gruntach półprzepuszczalnych lub 

słabo przepuszczalnych wymagana będzie w konstrukcji drogi warstwa odcinająca przed 

napływającymi wodami opadowymi. Warstwa odcinająca winna być wykonana z dobrze 

przepuszczalnego gruntu jak pospółki czy piaski grube lub średnie zagęszczone do wartości 

wskaźnika zagęszczenia 0,95< Is <0,98. 

 Obraz budowy podłoża ilustrują karty otworów (zał. 3) a wartości charakterystyczne 

parametrów gruntów omówiono powyżej i zebrano w tabeli na zał.4. 

 

 

5. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

 

 Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego  

 Sposób posadowienia  projektowanej drogi zostanie ustalony po rozpatrzeniu m.in. 

informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.  

 

 Ocena jakości i prognoza zmian właściwości fizyko-chemicznych gruntów pod 

wpływem inwestycji 

Podczas prac terenowych w ramach opracowywania niniejszej opinii w 

przewiercanych gruntach nie zaobserwowano makroskopowych przejawów zanieczyszczenia 

gruntów produktami naftowymi jak charakterystyczny zapach i odbarwienia. 
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 Obliczeniowe parametry gruntów oraz dane niezbędne do zaprojektowania 

fundamentów 

  Jako parametr wiodący gruntów niespoistych przyjęto stopień zagęszczenia ID określony 

w terenie za pomocą stawianego oporu świdra podczas wiercenia; dla gruntów spoistych 

stopień plastyczności IL określony  metoda terenowych badań makroskopowych. Pozostałe 

parametry określono z zależności korelacyjnych od parametru wiodącego. 

  Wartości parametrów geotechnicznych gruntów podano w opisie warstw 

geotechnicznych i na załączniku graficznym 4.  

 

 Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych 

Parametry zostały określone za pomocą współczynnik materiałowego m  = 1±0,10              

 

 Określenie oddziaływania od gruntu 

Grunt nie powinien wykazywać własności korozyjnych w stosunku do betonu oraz własności 

korozyjnych względem przewodów żeliwnych, ze stali zwykłej oraz ocynkowanej. 

 

 Specyfika badań niezbędnych do zaprojektowania fundamentów 

Ilość wykonanych otworów badawczych jest wystarczająca dla określenia warunków 

gruntowo – wodnych projektowanej drogi. 

 

 

 Oddziaływanie wody gruntowej na projektowane obiekty 

Wodę gruntową nawiercono jako swobodne zwierciadło oraz jako sączenia na 

głębokości od 0,5 m ppt. Należy uwzględnić, iż sezonowo woda gruntowa może pojawić się 

płycej w stosunku do stanu udokumentowanego, co może utrudniać (w rejonie otworu  nr 2) 

prace ziemne związane z budową drogi (w przypadku posadowienia projektowanej drogi 

poniżej istniejącego terenu). 

Ze względu na brak badań chemicznych wody gruntowej w wykonanych otworach 

badawczych, nie jest możliwe określenie ich wpływu na wyroby betonowe i stalowe.  

 

 Monitoring obiektów budowlanych 

 

Nie przewiduje się monitoringu projektowanych obiektów budowlanych. 

 

 

6. WARUNKI WODNE 

 

W trakcie wierceń (lipiec 2022 r) prowadzono obserwacje hydrogeologiczne.  

W rozpoznanej strefie podłoża wodę gruntową stwierdzono w postaci sączeń oraz jako 

swobodne zwierciadło wody. W poszczególnych otworach opisano: 

Otw. nr 1 – sączenia na głębokości 1,9 m ppt, 

Otw. nr 2 – nawodniony piasek w strefie głębokości od 0,5 do 4,0 m ppt (nie przewiercone),  

                   zwierciadło wody ustabilizowane na głębokości 0,5 m ppt,  




