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Opinia zawiera: 

 

 

1. Część opisową – 8 stron. 

2. Legendę do map i przekrojów 

3. Mapę dokumentacyjną 

4. Karty dokumentacyjne otworów 
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1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowi zlecenie Firmy „Ramiko” Kinga 
Ostraszewska ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin. Zlecenie dotyczy oceny 
warunków geotechnicznych dla przebudowy dróg powiatowych nr 2112Z, 
2113Z, 2111Z i 2109Z – trasa Nowogródek Pomorski – Karsko – 
Łubianka. 

 
2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU 

DOKUMENTACJI 
 

2.1. Plan sytuacyjno - wysokościowy, skala 1: 1000. 
2.2. Wyniki wierceń badawczych wykonanych 24 września 2008 r.  
2.3. Wyniki badań makroskopowych i laboratoryjnych pobranych prób 

gruntowych  
2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole 

i określenia 
2.5. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe  
2.6. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2.7. PN-B-02479:2002. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

Zasady ogólne 
2.8. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2.9. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i 

mostowych. IBDiM. Warszawa 1998 
2.10. Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. 

Warszawa 1994 
2.11. Krygowski B. Mapa geomorfologiczna Niziny Wielkopolsko-

Kujawskiej. 1 : 300000. Uniwersytet Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, 2007 r. 

2.12. Karczewski A. Geomorfologia. Nizina Szczecińska, Pojezierze 
Myśliborskie, Poznań 1968 

 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
3.1. Cel Opracowania 
 

Celem opracowania jest ocena warunków gruntowo - wodnych 
(charakterystyka geotechniczna) do projektu przebudowy dróg 
powiatowych nr 2112Z, 2111Z, 2109Z w miejscowości Nowogródek 
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Pomorski i drogi nr 2113Z, na odcinku Nowogródek Pomorski – Karsko – 
Łubianka. 

 
3.2. Zakres opracowania 
 
Zakres opracowania obejmuje: 

− wykonanie wierceń badawczych,  
− wykonanie badań terenowych i laboratoryjnych w zakresie 

niezbędnym do ustalenia podstawowych parametrów fizyko - 
mechanicznych gruntów budujących dokumentowane podłoŜe,  

− analizę wytrzymałościową podłoŜa, 
− wnioski i zalecenia. 

 
4. OPIS  TERENU 
 

Przedmiotem opracowania są drogi powiatowe znajdujące się na 
terenie gminy Nowogródek Pomorski i Barlinek w powiecie myśliborskim. 
Jest to południowa cześć województwa zachodniopomorskiego przy 
granicy z województwem lubuskim. Badania geotechniczne obejmują 
fragment (ulice) dróg powiatowych nr 2109Z, 2111Z i 2112Z w 
miejscowości Nowogródek Pomorski i całą długość drogi powiatowej 
2113 od Nowogródka Pomorskiego do drogi wojewódzkiej nr 151 w m. 
Łubianka w gm. Barlinek. Rejon moreny czołowej – Nowogródek, Karsko 
– uŜytkowany jest rolniczo natomiast odcinek od Karska do Łubianki 
zajmuja lasy – fragment Puszczy Barlineckiej. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań  
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Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski [Kondracki 
1994] obszar badań leŜy na granicy dwóch mezoregionów: 

− prowincja: NiŜ Środkowoeuropejski (31), 
− podprowincja: Pojezierza Południowobałtyckie (314-6), 
− makroregion: Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4), 
− mezoregion Pojezierze Myśliborskie (314.41). 
− makroregion: Pojezierze Południowopomorskie (314.6) 
− mezoregion Równina Gorzowska (314.61) 

 

5. BADANIA  PODŁOśA  GRUNTOWEGO 
 

5.1. Badania terenowe 
 

Prace terenowe prowadzone były w dniu 24 września 2008 r. Na 
dokumentowanym terenie wykonano 22 otwory badawcze małośrednicowe 
od do głębokości 3,0 m poniŜej powierzchni terenu. Łączny metraŜ 
otworów wyniósł 46 m. Otwory wykonano system ręcznym systemem 
udarowo – okrętnym. 

Rzędne otworów badawczych określono w oparciu o dostarczony 
plan sytuacyjno-wysokościowy. Lokalizację otworów przedstawiono na 
mapie dokumentacyjnej. Do opracowania dołączono karty dokumentacyjne 
otworów badawczych. 

 

5.2. Badania terenowe i laboratoryjne próbek gruntów  
 

Ze względu na cel badań badania próbki gruntu poddano analizie 
makroskopowej, które objęły: 

− określenie rodzaju gruntu, 
− określenie wilgotności naturalnej gruntów, 
− określenie zagęszczenia metodą pośrednią na podstawie oporu 

świdra, 
− określenie rzędnej zwierciadła wody gruntowej. 

Pozostałe parametry fizyko - mechaniczne gruntów budujących 
dokumentowane podłoŜe, ustalono metodą „B” z zaleŜności korelacyjnych 
z tabel normowych PN - 81 / B - 03020.  

 

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA 
PODŁOśA 

 

6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologia  
  

Ukształtowanie i budowa geologiczna utworów przypowierzchnio-
wych na dokumentowanym terenie związana jest z działalnością lodowca 
ostatniego zlodowacenia północnopolskiego i jego recesywnej fazy pomor-



 

 6 

skiej. Formy przestrzenne w gminie Nowogródek Pomorski charakteryzuje 
układ pasmowy. Na północy aŜ na południe od Nowogródka i Karska wy-
stępują wzgórza moreny czołowej rozdzielone obniŜeniami wypełnionymi 
torfem związane z postojem lodowca podczas fazy pomorskiej, obszar ten 
naleŜy do Pojezierza Myśliborskiego, na południe od nich znajduje się pole 
sandrowe – fragment Równiny Gorzowskiej. W strefie moreny czołowej 
podłoŜe budują przede wszystkim grunty spoiste reprezentowane przez 
piaski gliniaste i gliny piaszczyste rzadziej przez piaski (głównie drobns i 
średnie ze Ŝwirem). MiąŜszość piasków sandrowych dochodzi do 10 – 20m 
w rejonie Karska i 25 – 35 m w rejonie Łubianki. W obniŜeniach erozyj-
nych rzeki Kłodawki występują piaski rzeczne i grunty akumulacji orga-
nicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 500 000 
3 – piaski, Ŝwiry, mady rzeczne; 12 – piaski, mułki jeziorne; 14 piaski i Ŝwiry sandrowe; 15 pia-
ski i mułki kemów; 17 - piaski, Ŝwiry, głazy i gliny moren czołowych; 18 – gliny zwałowe, pia-

ski Ŝwiry lodowcowe 

 
6.2. Warunki wodne  

 
Przez dokumentowany obszar przepływają trzy cieki – lokalny rów 

na trasie Nowogródek - Karsko, rzeka Kłodawa przed Karskiem wypły-
wająca z jeziora Karskie Wielkie i Kanał Kłodawki przed Łubianką. Wo-
da w rejonie moreny czołowej występują głównie jako sączenia w pia-
skach śródglinnych, intensywność ich uzaleŜniona jest przede wszystkim 
od wielkości opadów. Wodę gruntową nawiercono jedynie w rejonie Ka-
nału Kłodawki 2,6 m p.p.t. Przy ocenie warunków wodnych i występo-
wania wody gruntowej naleŜy uwzględnić, iŜ badania wykonano po sto-
sunkowo suchym lecie oraz ze od kilku lat występuje susza hydrologiczna 
- obniŜenie się zwierciadła wody gruntowej w ciągu kilku ostatnich lat. 
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6.3. Charakterystyka geotechniczna podłoŜa 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i prac 
kameralnych stwierdza się, Ŝe badane podłoŜe pod drogami powiatowymi 
zbudowane jest z gruntów pochodzenia lodowcowego w rejonie 
Nowogródka i na odcinku od Nowogródka do Karska, oraz 
wodnolodowcowych na odcinku od Karska do Łubianki. Grunty 
organiczne wykształcone jako torf słaborozłoŜony nawiercono jedynie w 
odwiercie nr 20 o miąŜszości 0,5 m przykryty piaskiem średnim. Grunty 
spoiste są wstanie twardoplastycznym i plastycznym a w rejonie 
potencjalnych sączeń w miękkoplastycznym. Pod względem genezy 
zaliczyć je naleŜy do grupy B. Grunty niespoiste – piaski drobne i średnie 
występują w stanie średniozagęszczonym i lokalnie luźnym. Pod 
względem wysadzinowości grunty wątpliwe i wysadzinowe występują w 
Nowogródku Pomorskim i na odcinku drogi 2013Z do Karska dalej 
podłoŜe moŜna zaliczyć do niewysadzinowych. 

Szczegółowy opis gruntów wraz z parametrami został 
przedstawiony w załączonych kartach otworów. Ze względu na charakter 
podłoŜa budowlanego (warunki gruntowe typowe dla tego obszaru 
Szczecina) oraz ze względu na charakter projektowanego obiektu 
problem zakwalifikowano do I Kategorii Geotechnicznej bez 
sporządzania dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej (Rozporządzenie 
MSWiA Dz. U. nr 126 z roku 1998, poz. 839). 

 
7. CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMAŁOŚCIOWA PODŁOśA, 

WNIOSKI  I  ZALECENIA 
 

Na podstawie wykonanych badań terenowych i opracowań 
kameralnych stwierdzono, Ŝe: 

− grunty występujące w podłoŜu projektowanej przebudowy dróg 
powiatowych to gliny piaszczyste i piaski gliniaste, rzadziej piaski 
pochodzenia lodowcowego w rejonie Nowogródka Pomorskiego i 
drogi 2013Z do Karska, na pozostałym odcinku drogi 2013Z 
występują piaski sandrowe, 

− warunki wodne naleŜy uznać za korzystne – wodę gruntową 
nawiercono jedynie w odwiercie nr 20, zwierciadło wody gruntowej 
stabilizowało się 2,6 m p.p.t., 

− w miejscach – odcinkach gdzie bezpośrednio pod warstwą humusu 
występują grunty spoiste – otwory 1 – 5, 8, 9 podłoŜe naleŜy 
zaliczyć do grupy nośności G3 i doprowadzić do grupy nośności G1 
np. poprzez zastosowanie stabilizacji Rm 2,5 MPa o grubości 15 
cm, 
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− koryto pod poszerzenia naleŜy dogęścić do wartości IS ≥ 1,00, 
− występująca warstwę humusu naleŜy usunąć, 
− stwierdzona warstwa torfu występująca w rejonie odwiertu nr 20 z 

uwagi na jej miąŜszość i głębokość występowania powinna zostać 
pod poszerzeniem usunięta, a w nawierzchni drogi 2013Z w tym 
rejonie naleŜy zastosować na warstwie wyrównawczej siatkę z 
włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie ≥ 100 KN i 
wydłuŜeniu przy zerwaniu ≤ 3%. 

 
 

dr inŜ. Stanisław MAJER 
 


