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 I. Wstęp 

     Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie: 

1. Zlecenia Inwestora 
2. Rozporządzeniem  MTBiGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych  

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) 
3. Polskiej Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – 

Część 1 i 2, 
4. PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe, 
5. Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie 

i klasyfikowanie gruntów – Część 1 i 2, 
6. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.               

Obliczenia statyczne i projektowe, 
7. Geografia regionalna Polski – J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002r. 
8. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik. ITB, W-wa 2011r. 

 

 

Celem niniejszych badań jest określenie geotechnicznych warunków posado- 

wienia dla projektowanego boiska piłkarskiego na dz. nr 2031/1 i 2031/2 przy ul. 

Borowickiej 23 w miejscowości Płock, powiat płocki, woj. mazowieckie. 

Prace objęły w szczególności: 

 opis budowy geologicznej i warunków wodnych;  

 określenie rodzaju gruntów w podłożu; 

 ustalenie właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów; 

 ocenę geotechnicznych warunków posadowienia. 

 

II. Zakres prac 

 Prace geodezyjne 

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu  

do istniejących w terenie szczegółów wg. mapy syt.–wys. w skali 1: 500. Otwory 

badawcze wytyczono przy użyciu metody GNSS.  Pomiar wykonano z wykorzystaniem 

urządzenia SATLAB.  
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 Prace polowe 

W ramach robót geologicznych wykonano: 

a) wiercenia obrotowe świdrem spiralnym 3 1/2’’: 

- 2 otwory badawcze o głębokości 3,0m p.p.t.  

- 1 otwór badawczy o głębokości 4,6m p.p.t. 

Łącznie wykonano 10,6mb wierceń;  

Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na mapie (zał. nr 1/2).  

Po zakończeniu badań otwory zlikwidowano urobkiem. 

Badania makroskopowe  

Badaniom poddano urobek z każdego marszu świdra. W toku badań 

makroskopowych określano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwę, 

wilgotność i stan gruntów. Ponadto opisano profile geologiczne otworów, określono 

głębokość granic i miąższość warstw geologicznych, ustalono genezę i stratygrafię  

serii litologicznych. Badania prowadzono na podstawie normy PN-B-04452:2002                      

i  wg klasyfikacji normy PN-EN ISO 14688:2006.  

Prace kameralne 

Objęły one analizę wyników badań polowych oraz graficzne i tekstowe 

opracowanie Dokumentacji… 

 

   III. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badań 

Pod względem geomorfologicznym teren badań położony jest we wschodniej 

części Kotliny Płockiej w brzeżnej części wysoczyzny morenowej Pojezierza 

Dobrzyńskiego. Na omawianym obszarze wody opadowe spływają z terenów wyżej 

położonych w kierunku koryta rzeki Wisły oddalonej od terenu inwestycji o ca 1,2km 

na południowy-zachód. Powierzchnia terenu kształtuje się na rzędnych ca 64,8-64,9m 

npm. Ukształtowanie powierzchni terenu przedstawia mapa sytuacyjno – 

wysokościowa w skali 1: 500 (zał. nr 1/2).  

Teren badań położony jest poza obszarami chronionymi w tym poza Obszarami 

Natura 2000.  
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 IV. Budowa geologiczna i warunki wodne 

Na podstawie wykonanych badań polowych udokumentowano utwory 

czwartorzędowe. Poniżej przedstawiono model budowy geologicznej 

dokumentowanego terenu. 

 

Czwartorzęd  - holocen (Qh) reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne. 

Grunty antropogeniczne wykształcone są w postaci nasypów niekontrolowanych o 

stwierdzonej miąższości od 0,8 do 1,2 m. Litologicznie są to bezstrukturalne 

mieszaniny piaszczysto-próchniczne. 

Nie wyklucza się jednak, że lokalnie grunty antropogeniczne mogą występować do 

większej głębokości niż stwierdzono niniejszymi badaniami.  

Czwartorzęd  - plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty mineralne niespoiste 

wodno- lodowcowe. 

Grunty wodno- lodowcowe wykształcone są w postaci piasków średnich. Stwierdzono 

je we wszystkich otworach badawczych poniżej gruntów antropogenicznych.  

Gruntów niespoistych do głębokości ca 4,5m nie przewiercono. 

Rozpoznaną budowę geologiczną przedstawiono graficznie na poglądowym 

przekroju geotechnicznym (zał. nr 4) oraz na kartach otworów badawczych (zał. nr 5). 

 

Niniejszymi wierceniami rozpoznano wody podziemne czwartorzędowego 

poziomu wodonośnego. Wody tego poziomu występują w obrębie gruntów 

niespoistych (wodno-lodowcowych) i mają zwierciadło swobodne. Głębokość 

ustabilizowanego zwierciadła wód podziemnych w czasie niniejszych prac 

występowała na głębokości ca 1,35-1,4m ppt tj. na rzędnych 63,4-63,5m npm. 

 

 

 

 



 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia dla  projektowanego 
pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na dz. nr 2031/1 i 2031/2 przy ul. Borowickiej 23 w Płocku,  

oprac. GEOTECHNICA – Toruń 2018r. 

- 6 - 
 V. Charakterystyka geologiczna gruntów 

Grunty stwierdzone w podłożu należą zgodnie z normą PN-EN ISO 14688  

do naturalnych gruntów gruboziarnistych oraz gruntów antropogenicznych. 

Ze szczegółowej charakterystyki geotechnicznej wyłączono grunty antropogeniczne. 

Grunty te charakteryzują się dużą zmiennością budowy, obecnością części 

próchnicznych. Podlegają one ciągłym procesom przemiany i tym samym posiadają 

zmienne właściwości fizyczno-mechaniczne. Należy je traktować jako osady 

słabonośne, które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego.   

 

  Wartości parametrów geotechnicznych określono dla gruntów naturalnych 

drobnoziarnistych. Podziału na warstwy geotechniczne dokonano metodą "A" i „B“ wg 

PN-81/B-03020.  

Za parametr wiodący przyjęto stopień zagęszczenia ID/n/-  dla gruntów 

gruboziarnistych oszacowano na podstawie wskazań manometrów podczas wiercenia.  

Pozostałe parametry geotechniczne uzyskano w oparciu o zależności korelacyjne           

z tabel i wykresów zawartych w normie wg PN-81/B-03020. 

 

W warstwie I ujęto piaszczyste grunty wodno-lodowcowe. 

Warstwa I  

Zestawiono tu wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone piaski średnie. 

Charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID/n/=0,45. 
 

 

W Tabeli parametrów geotechnicznych (zał. nr 3) zestawiono wartości 

charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz ich współczynniki 

materiałowe.   
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 VI. Wnioski 

1. Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że zgodnie z kryteriami 

Rozporządzenia MTBiGM z 25.04.2012r. na badanym terenie występują 

proste warunki gruntowe.  

2. Na powierzchni do głębokości 0,8÷1,2m p.p.t., występują grunty antropogeniczne. 

Podłoże nośne stanowią średnio zagęszczone piaszczyste grunty warstwy I . 

3. Grunty antropogeniczne stwierdzone do głębokości 1,2m ppt nie mogą stanowić 

bezpośredniego podłoża budowlanego. Nie wyklucza się występienia gruntów tych 

do większej głębokości niż stwierdzono niniejszymi badaniami. Zaleca sie, poniżej 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni boiska, ułożyć przesłonę separacyjną 

z geowłókniny. 

4. Wodę gruntową stwierdzono na głębokości ca 1,3-1,4m ppt tj. na rzędnych 63,4-

63,5m npm. Współczynniki filtracji w podłożu projektowanej przepompowni (rejon 

otw. nr 1) przedstawiono na zał. nr 6. 

5. Warunki filtracji dla wód opadowych są dobre. 

6. Prace ziemne  należy prowadzić zgodnie z wytycznymi obowiązujących norm  

i przepisów. 


