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ZACHOWANIE SIĘ IŁÓW MIOCEŃSKICH JAKO PODŁOŻA GRUNTOWEGO  

PLANOWANYCH INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH KRAKOWA 

 

W najbliższym czasie w okolicach kopalni Iłów Zesławice (Kraków) powstanie trasa szybkiego ruchu S7. W artykule omó-

wiono warunki geotechniczne podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję. Przestawiono wyniki badań terenowych jak i 

laboratoryjnych, oraz omówiono główne wyzwania związane z wykonaniem posadowienia planowej inwestycji. 

 

WSTĘP 

W najbliższych latach na podstawie przyjętego planu rozbudo-
wy dróg szybkiego ruchu w Województwie Małopolskim, zostanie 
zrealizowana inwestycja drogowa rozbudowy drogi ekspresowej S7 
od Krakowa do granicy północnej województwa. Będzie to najdłuż-
szy odcinek w przyjętym planie. Przebieg trasy został ustalony w 
decyzji środowiskowej, która została wydana z 15 stycznia 2016r. 
[1]. Wyzwania związane z tą inwestycją zostało szczegółowo przed-
stawione w poniższej decyzji i związane jest ze specyfiką lokalizacji 
tej trasy. Z uwagi na dużą ilość stanowisk archeologicznych (56 
sztuk) prace przygotowawcze jak i same badania terenowe będą 
wykonane ze znacznym wyprzedzeniem.  

Jednym z wyjątkowych miejsc na przebiegu trasy S7 jest to, 
zamknięta już, kopalnia Iłów w Zesławicach. (Dzielnica XVII – 
Wzgórza Krzesławickie), która z krótkimi przerwami eksploatowana 
była od 1952r. Została ona utworzona wraz z cegielnią, której pro-
dukty na początku swojej działalności były przeznaczane na rozbu-
dowę osiedli mieszkalnych Nowej Huty jak i samego kombinatu 
Huty im. Lenina (później im. Sendzimira). W okolicy kopalni znajdują 
się dwa zabytki .Pierwszy to wspomniana już cegielnia, która zosta-
ła wykonana w 1952r. z żelbetu oraz murowany Fort 49a Dłubnia z 
XIX w. W tych nietypowych warunkach została przewidziana lokali-
zacja węzła drogowego Kraków - Mistrzejowice. Będzie on łączył 
trasę S7 z północną obwodnicą Korkowa trasą S52 oraz z ul. gen. 

Leopolda Okulickiego. Po wykonaniu wszystkich planowanych 
inwestycji, węzeł będzie jednym z najbardziej obciążonych ruchem 
samochodowym węzłów w okolicach Krakowa.  

1. WĘZEŁ KRAKÓW-MISTRZEJOWICE  

Lokalizacja węzła Kraków – Mistrzejowice uwarunkowana zo-
stała poprzez prowadzenie trasy S7 i zaprojektowanej północnej 
obwodnicy Krakowa tj. trasy S52. Znaczna część tego węzła zgod-
nie z decyzją [1] oraz rysunkiem 1 będzie znajdować się bezpo-
średnio na terenie kopalni. Ponadto na podstawie badań archiwal-
nych otworów geotechnicznych można stwierdzić iż trasa w tej 
okolicy zostanie posadowiona bezpośrednio na gruntach trzecio-
rzędowych iłów mioceńskich. Powodem tej sytuacji naturalnie jest 
kształt terenu związany z eksploatacją kopalni której powierzchnia 
to prawie 45 ha, oraz usunięciem wszystkich warstw geotechnicz-
nych zalegających bezpośrednio nad iłami mioceńskimi które były 
celem eksploatacji kopalni. Jednym z powodów zamknięcia kopalni 
były coraz większe kwoty związane z zabezpieczeniem dna wykopu 
i ścian wykopu na których wytworzyły się osuwiska. 

Z uwagi na krzywą uziarnienia grunt ten jest wysadzinowy, za-
tem nie nadaje się na bezpośrednie posadowienie konstrukcji drogi. 
Ponadto iły mioceńskie charakteryzują się dużą zmiennością para-
metrów wytrzymałościowych. Wynika to wprost z zależności pomię-
dzy parametrami całkowitymi i efektywnymi. Podstawowa zależność 
pomiędzy tymi parametrami przedstawia równanie nr 1. 

 
Rys. 1.  Lokalizacja przebiegu trasy S7 w Zesławicach (Kraków). 
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gdzie: 

’ – naprężenia efektywne 

naprężenia całkowite 
u – ciśnienie wody w porach 
 
Podstawowa zależność podana przez Karla von Terzaghi’ego 

przedstawia wpływ ciśnienia porowego, które niekontrolowane 
podczas badania powoduje iż parametry określane podczas bada-
nia to parametry całkowite lub efektywne. Jednakże charakterystyka 
konstrukcji posadowienia tras szybkiego ruchu w którym obciążenia 
od pojazdów to obciążenia które na powierzchnię nie przekraczają 
wartości 50 kPa powinny być określane przy małych odkształce-
niach oraz w przypadku posadowienia na gruntach spoistych takich 
jak iły mioceńskie w warunkach bez odpływu. Powyższe warunki 
wynikają wprost ze wskaźnika filtracji. 

Głównym celem badań było wykonanie profili zmienności pa-
rametrów fizycznych i wytrzymałościowych w profilu w warunkach 
bez odpływu. Wszystkie badania zostały przeprowadzone na prób-
kach o nienaruszonej strukturze, które pochodziły z wykopu. Bloki 
gruntowe z kolejnych głębokości zostały wycięte a następnie prze-
transportowane do Laboratorium geotechnicznego Katedry Współ-
działania Budowli z Podłożem na Politechnice Krakowskiej. Próbki 
gruntowe zostały przetransportowane w drewnianych skrzynkach 
zabezpieczone folią. W celu uniknięcia zmiany wilgotności próby 
gruntu były przechowywane w chłodni w temperaturze +5 deg C. 

2. BADANIA TERENOWE 

Celem badań terenowych było wykonanie otworu geotechnicz-
nego oraz wykonania sondowania sondą stożkowo-krzyżową SLVT 
w celu określenia charakterystyki wytrzymałościowej warstw. Głów-
nym zamierzeniem badań było określenie wszystkich parametrów 

geotechnicznych metodą laboratoryjną na próbach o nienaruszonej 
strukturze koniecznych do określenia nośności podłoża gruntowego. 

2.1. Wiercenia i sondowania sondą SLVT. 

Na podstawie rysunku 1 została wytypowaną lokalizacja do ba-
dań, która znajduje się w bezpośredniej przebiegu planowanej trasy 
S7. W trakcie badań polowych wykonano 4 badania sondą stożko-
wo-krzyżową SLVT do głębokości 5m dokonując pomiaru wytrzyma-

łości na ścianie bez odpływu max i wytrzymałości resztkowej min, co 
30 cm. Wyniki badań zestawiono w tabeli 1 w której zostały przed-
stawione wartości średnie uwzględniając ponadto wskaźnik wrażli-
wości oraz stan gruntu. 

W trakcie badań wykonano analizę makroskopowo co 20cm w 
celu określenia stanu gruntu. Wynik badania również znajduje się w 
tabeli 1. Na podstawie badań makroskopowych wynika, że w całym 
badanym profilu znajdują się iły mioceńskie o kolorze ciemno-
szarym. 

3. BADANIA LABORATORYJNE 

Dodatkowo oprócz sondowania wykonano otwór geotechniczny 
o średnicy 10cm i głębokości 5m. Co 20 cm pobierano grunt w celu 
określenia parametrów fizycznych dla całego przekroju. Na podsta-
wie norm [2,3,10] określono parametry fizyczne gruntu oraz wyko-
nano oznaczenie składu granulometrycznego gruntu. Wyniki po-
wyższych badan zostały przedstawione w tabeli 2 

Zgodnie z badaniami laboratoryjnymi określenie krzywej uziar-
nienia wg [3] w całym badanym profilu występowały iły.  

3.1.  Wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu. 

Parametry wytrzymałościowe zostały określone przy pomocy 
aparatu trójosiowego ściskania, zaś sama procedura została dosto-
sowana do badania w stanie bez odpływu oraz przy zerowym ci-
śnieniu bocznym. Dodatkowo wykonano profil wilgotnościowy dla 
otworu na podstawie pobranych w terenie prób gruntu co 20cm. 

Tab. 1.  Wyniki badań sondą SLVT 

Głębokość 0÷1 [m] 1÷2 [m] 2÷3 [m] 3÷4 [m] 4÷5 [m] 

Wytrzymałość na ścinanie tmax [kPa] 30 33 46 52 76 

Wytrzymałość resztkowa na ścianie tmin [kPa] 10 12 18 23 35 

Wskaźnik wrażliwości gruntu Ir = tmax/tmin 3,0 2,8 2,6 2,3 2,2 

Stopień plastyczności IL [-] 0,16 0,1 < 0 < 0 < 0 

Stan gruntu tpl tpl pzw pzw pzw 

 
Tab. 2.  Wybrane parametry i właściwości fizyczne badanego gruntu. 

Głębokość 0÷1 [m] 1÷2 [m] 2÷3 [m] 3÷4 [m] 4÷5 [m] 

Wilgotność naturalna [%] 26 28 27 27 28 

Gęstość objętościowa  [g/cm3] 1,89 1,93 2,00 1,94 1,92 

Gęstość właściwa szkieletu gruntowego S [g/cm3] 2,66 2,67 2,65 2,66 2,65 

Zawartość frakcji 

piaskowa fp [%] 1 0 1 0 0 

pylasta f [%] 25 20 20 23 21 

ilasta fi [%] 74 80 79 77 79 

Granica plastyczności wP [%] 28 32,1 33,7 31,9 34,4 

Granica płynności wL [%] 89,0 89,4 88,5 90,1 88,5 

Stopień plastyczności IL [-] 0,02 -0,07 -0,12 -0,08 -0,12 

Stan gruntu tpl pzw pzw pzw pzw 
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Wilgotność na całej wysokości otworu waha się pomiędzy 26÷29%. 
Do dalszych badań określono na podstawie prób NNS gęstość 
objętościową i gęstość właściwą. Wszystkie parametry potrzebne do 
badań trójosiowych zostały przedstawione w tabeli 2. 

Badania zostały przeprowadzone na próbkach gruntowych o 
średnicy 50 mm. Wysokość próbki mieściła się w przedziale 90÷110 
mm.  

Wykonano łącznie po cztery badania określenia wytrzymałości 
na ścinanie dla dwóch prób NNS które zostały pobrane z głębokości 
50 i 150cm. Wyniki dla głębokości próby 50 cm przedstawiono na 
wykresie 2. 

Średnia wartość wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez 
odpływu dla głębokości 50 wynosi około 72kPa. Natomiast wytrzy-
małość na głębokości 150cm osiągnęła wartość prawie 92 kPa. Na 
wykresie 1 można zauważyć, że próbka druga osiągnęła niższą 
wartość do pozostałych trzech. Przy nieuwzględnieniu wyników tej 
próbki ostatecznie wartość wytrzymałości na ścinanie przyjmuje 
wartość 79 kPa. Ostatecznie uśredniony wynik uzyskany został 
przez koła Mohra przedstawione na wykresie 2. 

Wartość wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu 
potwierdzają wyniki badań [4] oraz w [6] w której wytrzymałość 
została określona na poziomie 77 kPa przy wykonaniu badania na 6 
próbach powierzchniowych. Wartość ta może wprost być wykorzy-
stana w obliczeniach nośności fundamentu w warunkach bez od-
pływu. 
 

 
Wykres 2. Koła Mohra dla iłu mioceńskiego z głębokości 50cm. 

3.2. Współczynnik Poissona. 

Dodatkowo w aparacie trójosiowego ściskania został wykorzy-
stane czujniki Linear Variable Differential Trasformer (LVDT). Czuj-
niki te za pomocą transformatora różnicowego mierzą odkształcenia 
próbki z dokładnością 0.001 mm. Jednakże dodatkową zaletą tych 
czujników jest możliwość zamocowania ich na próbce gruntowej a 
następnie rejestrowanie odkształcenia poziomego. Pozwoliło to w 
toku badań na określenie współczynnika Poissona dla całego za-
kresu odkształceń od 10-2 do momentu zniszczenia próbki grunto-
wej. Z uwagi na kruche pękania próbki wyniki odkształceń pozio-
mych mogą być reprezentatywne dla badanego gruntu wyłącznie w 
zakresie sprężystym. Przykładowy wynik badania został przedsta-
wiony na wykresie 3. 

 
Wykres 1.   Zależność dewiatora naprężenia od odkształcenia. 
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Wykres 3. Współczynnik Poissona. 

 
Ostatecznie wartość współczynnika Poissona w zakresie ma-

łych odkształceń można przyjmować na poziomie 0,15. Następnie 
wartość współczynnika Poissona stale rośnie aż w momencie od 
4% odkształcenia i jednocześnie całkowitego kruchego ścinania 
próbki wartość współczynnika przekracza wartość 0,5. Trzeba 
również zwrócić uwagę iż badanie wykonywane jest przy zerowym 
ciśnieniu bocznym co może wpływać na nietypowy przebieg warto-
ści tego współczynnika. Jednakże zakres naprężeń i odkształceń w 
podłożu przyjmują wartość małą i parametr określane do celów 
projektowych powinny w tym zakresie być uwzględniane. 

3.3. Moduł odkształcenia liniowego 

Przy wyznaczaniu odkształceń gruntu konieczna jest informa-
cja o wartości modułów. Z uwagi na małe naprężenia wartości 
modułów powinny być określone jako sieczna wartości 1% od-
kształcenia. Zaprezentowana metoda określania modułu stanowi 
zatem propozycję określenia modułu na podstawie badań trójosio-
wych, które zostały opisane w pkt 3.1. 

Określenie modułu odkształcenia liniowego zostało przedsta-
wione na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Schemat pracy próbki gruntowej w badaniu trójosiowym. 

 
Wartość modułu odkształcenia linowego w badaniu trójosio-

wym zgodnie z [7,8,9] zmienia się wraz z wielkością odkształcenia. 
W zakresie małych bardzo małych odkształceń wartość modułu 
może być kilka krotnie większy niż w zakresie dużych odkształceń 
czyli np. dla odkształcenia 1%. Na wykresie 4 została przedstawio-
na zamiana wartości modułu dla próbki numer 1. 

Średnia wartość modułu odkształcenia dla odkształcenia 1% 
wynosi 8 [MPa] zaś wartość uśredniona to wartość około 10 [MPa]. 
Wynik uzyskany w aparacie trójosiowego ściskania podaje nieco 
mniejsza wartość do wyników uzyskanego w konsolidometrze w 
badaniach zespołu [6] gdzie średnia z 5 badań wynosiła 16 [MPa]. 
Różnica ta według autora może wynikać z braku wykonania etapu 
konsolidacji (izotropowego ściskania ze stałą wartością generowane 
przez ciśnienie wody w komorze aparatu) przed rozpoczęciem 
ściskania próbki. 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania terenowe oraz laboratoryjne na tere-
nie kopalni Iłów w Zesławicach pozwoliły uzyskać następujące 
parametry: 
– stan gruntu 

 
Wykres 4.    Zmiana wartości modułu odkształcenia linowego. 
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– własności fizycznych iłów mioceńskich z terenu Zesławic 
– wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu  
– wielkość odkształceń pionowych i poziomych 

Z uwagi na nietypowy charakter terenu parametry wytrzymało-
ściowe mogą różnić się od gruntów który zalega w innych terenach. 
Rozbieżność tą można zaobserwować w wynikach badań [4,5] i 
może być to spowodowane innym stopniem skonsolidowania gruntu 
w czasie.  

Badany grunt wykazuje wysokie parametry wytrzymałościowe 
zatem w zakresie występowania iłów odkrytych przez eksploatację 
kopalni. Parametry te są wyższe niż w przypadku iłów, które wystę-
pują w sposób naturalny na małej głębokości i potwierdzają to wyni-
ki badań prowadzonych na terenie Krakowa. Parametry określone w 
artykule mogą posłużyć do analizy nośności przyjętego profilu dro-
gowego. Ponadto z uwagi na wielkość terenu który zostanie w 
niedługim czasie poddany rekultywacji badania mogą być wykorzy-
stane do określenia stateczności nasypów, które występują na 
terenie kopalni. Tematyka rekultywacji tak dużego terenu będzie 
wyzwaniem inwestycyjnym. Problemy rekultywacji podejmowane 
jest w wielu opracowaniach m. in. [11,12]. Jednakże przed rozpo-
częciem każdego zamierzenia budowlanego t. j. rekultywacji czy 
budowy drogi ekspresowej powinna być poprzedzona wnikliwą 
analizą własności podłoża w wyniku obciążenia ruchu drogowego. 
Takie badanie coraz częściej pojawiają się w artykułach i pracach 
naukowych [8,13,14]. Jednakże badanie opisane i przeprowadzone 
w zakresie wspomnianych prac naukowych dotyczą wpływu obcią-
żenia cyklicznego na zmianę parametrów wytrzymałościowych w 
czasie. Wszystkie wymienione prace wskazują iż obciążenia cy-
kliczne wpływają w zależności od ilości cyklów i kształtu obciążenia 
na spadek parametrów wytrzymałościowych gruntów. Wniosek z 
powyższych prac powinien uwzględniony przy projektowaniu czy 
modernizacji dróg krajowych które w szczególności przebiegają na 
terenach występowania gruntów spoistych. 
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Behavior of Miocene clays as subsoils planned transport 
investments in Krakow 

In the nearest future, close to an open cast clay mine in 

Zesławice (Kraków) the construction of S7 road will take 

place. In the paper the results of field test carried out at the 

site and the following labaoratory test are presented. Next, 

the obtained physical soil properties are discussed. Finally, 

the importance of the results of the soil test in view of the 

main problems of the planned construction has been pointed 

out. 
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