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1 Wstęp 

Badania geotechniczne wykonała firma GEOTEST z Włocławka na zlecenie Pracowni Pro-

jektowania "IMAX" we Włocławku . 

Wykonane prace miały na celu ustalenie, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 24.09.1998r 

(Dz.U.Nr 126, poz.839), geotechnicznych  warunków posadowienia projektowanego budynku 

wielorodzinnego.  

Wyniki badań będą stanowiły podstawę do opracowania projektu posadowienia obiektu. 

2 Charakterystyka projektowanej inwestycji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Ciechocinku przy ulicy Nieszawskiej. 

Projektuje się tutaj wielorodzinny budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy około 

610 m
2
. Budynek będzie podpiwniczony, czterokondygnacyjny, wznoszony w technologii 

tradycyjnej. Przewiduje się posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych na głębo-

kości około 2,5 m p.p.t. 

Dla projektowanego obiektu ustalono II kategorię geotechniczną (Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r – Dz.U. Nr 126, poz.839). 

Projektowana zabudowa nie pogorszy w istotny sposób stanu środowiska.  

3 Opis wykonanych prac 

Odwiercono 3 sondy penetracyjne do głębokości 6,0 m p.p.t. o sumarycznym metrażu 18 mb. 

Wiercenia wykonano za pomocą wiertnicy mechanicznej z użyciem świdrów spiralnych śred-

nicy 100 mm - marszami długości 1 m. Podczas wierceń, każdego marszu świdra pobierano 

próby do badań laboratoryjnych oraz wykonywano badania makroskopowe polowe gruntu. 

Otwory zlikwidowano uzyskanym urobkiem. 



 

2 

 

Dodatkowo w ramach prac polowych, obok otworów 1 i 3, wykonano sondowania typu DPL 

do głębokości 6,0 m p.p.t. (łącznie 12,0 mb sondowania) w celu ustalenia parametrów geo-

technicznych gruntu. 

Wyrobiska wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w oparciu o plan sytuacyj-

no-wysokościowy w skali 1:1000, a następnie zaniwelowano je w dowiązaniu do reperu robo-

czego (pokrywa studni kanalizacyjnej o rzędnej 44,39 m n.p.m.). 

W laboratorium dla pobranych prób gruntu wykonano kontrolne badania. 

Wyniki badań opracowano w formie dokumentacji geotechnicznej zawierającej charaktery-

stykę warunków wodno-gruntowych stosownie do wymogów norm branżowych a w szcze-

gólności PN-81/B-03020 i PN-B-02479:1998 

4 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

4.1 Budowa geologiczna 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren obejmuje fragment lewobrzeżnego 

akumulacyjnego (zalewowego) tarasu rzeki Wisły, zwany Niziną Ciechocińską. Powierzchnia 

terenu badań układa się w tym rejonie na płasko w przedziale rzędnych ok. 44,2 –

 44,5 m n.p.m. 

Podłoże terenu badań, w przypowierzchniowej strefie głębokości, budują osady czwartorzę-

dowe. Holoceński cykl sedymentacyjny reprezentowany jest przez rzeczne piaski, wykształ-

cone w postaci pisaków o różnej granulacji od pylastych do grubych. Utworów tych do głę-

bokości 6,0 m p.p.t. (38,23 m n.p.m.) nie przewiercono. 

4.2 Warunki hydrogeologiczne 

W rozpoznanym wykonanymi wierceniami przedziale głębokości, na dokumentowanym tere-

nie, występuje jeden poziom wodonośny związany z czwartorzędowymi piaskami. Zwiercia-

dło ma charakter swobodny i występuje na głębokości 3,8 m p.p.t., co odpowiada rzędnym 

40,43 – 40,55 m n.p.m. 

Badania wykonano w okresie zbliżonym do średniego stanu wód w rocznym cyklu wahań. 
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5 Charakterystyka warunków geotechnicznych 

W podłożu dokumentowanego terenu zalegają grunty mineralne, rodzime niespoiste. Kierując 

się zróżnicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w podłożu gruntowym  poniżej 

warstwy gleby wyłączonej z charakterystyki trzy warstwy geotechniczne scharakteryzowa-

nych poniżej. 

Warstwa I 

Zaliczono do niej piasek drobny i pylasty wilgotny w stanie średnio zagęszczonym. Ustalona 

dla tej warstwy, na podstawie wykonanych sondowań typu DPL, charakterystyczna wartość 

stopnia zagęszczenia wynosi ID=0,46. 

Warstwa IIa 

Zbudowana jest z wilgotnego i nawodnionego piasku średniego i grubego w stanie średnio 

zagęszczonym. Ustalona, w sposób jak wyżej, charakterystyczna wartość stopnia zagęszcze-

nia dla tej warstwy wynosi ID=0,48. 

Warstwa IIb 

Budują ją piaski średnie, piaski średnie z otoczakami i piaski grube nawodnione w stanie luź-

nym. Ustalona dla tej warstwy, w sposób jak wyżej, charakterystyczna wartość stopnia za-

gęszczenia wynosi ID=0,24. 

Przestrzenny układ wydzielonych w podłożu warstw zobrazowano na załączonych przekro-

jach geotechnicznych (zał. 2), a ustalone dla nich parametry geotechniczne zestawiono w ta-

beli właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów (zał. 3). 

6 Wnioski 

a) Zasadniczy kompleks gruntowy w podłożu dokumentowanego terenu stanowią   

piaski drobne i średnie w stanie od luźnych do średnio zagęszczonych. Piaski 

średnio zagęszczone charakteryzujące się korzystnymi parametrami geotech-

nicznymi. 
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b) Wykonanymi badaniami  stwierdzono występowania zwierciadła wód podziem-

nych na głębokości 3,8 m p.p.t., czyli poniżej projektowanego poziomu posado-

wienia budynku. 

c) We wszystkich otworach od głębokości 3,9 – 4,1 m p.p.t., a więc ok. 1,5 poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia budynku, stwierdzono występowanie 

luźnych piasków średnich i grubych. 

d) Z uwagi na występowanie w podłożu luźnych piasków w obliczeniach statycznych 

należy sprawdzić warunek II-stanu granicznego z uwagi na możliwość przekro-

czenia dopuszczalnych, całkowitych osiadań obiektu. 

e) Stosownie do rozporządzenia MSWiA z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania wa-

runków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 126, 

poz.839) oraz normy PN-B-02479, warunki gruntowe w podłożu obiektu należy 

sklasyfikować jako proste. 


