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WARUNKI GEOTECHNICZNE W REJONIE 
TUNELU TRASY W-Z, KOŚCIOŁA ŚW. ANNY 
I ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE 

Rejon tunelu Trasy W-Z wraz z sąsiadującym kościołem św. Anny, Zamkiem Królewskim i Pałacem 
pod Blachą stanowi jeden z kilkunastu obszarów w zasięgu oddziaływania Skarpy Warszawskiej, 
na którym obiekty powinny być w sposób ciągły monitorowane geodezyjnie. Rozwój zjawisk 
geodynamicznych na odcinku kościół św. Anny - Zamek Królewski jest mało dynamiczny, Stanowi 
to efekt prowadzonej od kilkudziesięciu lat działalności inżynierskiej zabezpieczającej skarpę. Stan 
zniszczeń budynków, ulic i obiektów małej architektury wskazuje jedynie na istnienie powolnych 
degradujących przemieszczeń, a nie na stan katastrofalnego zagrożenia osuwiskowego w oma-
wianej części skarpy. Poważnym niedostatkiem przy ocenie stanu obiektów jest brak stałych 
pomiarów przemieszczeń poziomych i pionowych. Systematyczne pomiary obiektów pozwoliłyby 
na dokładniejszą prognozę ich przemieszczeń i właściwe zaprojektowanie zabezpieczeń. 

1. Wstęp 

Lewobrzeżna Warszawa jest położona na wysoczyźnie polodowcowej, której krawędź 
wyraźnie widać w morfologii terenu. Skomplikowana budowa geologiczna podłoża na 
obszarze wysoczyzny w strefie przyskarpowej, ingerencja człowieka oraz erozyjna 
działalność Wisły powoduje, że krawędź podlega ciągłym przeobrażeniom. 

Wysoczyzną, zbudowana głównie z utworów morenowych: glin zwałowych, piasków, 
żwirów, miejscami z iłów poznańskich, ma zróżnicowaną wysokość i kąty nachylenia. 
W wielu miejscach została znacznie przekształcona w wyniku działań człowieka. Wyjąt-
kowym fragmentem skarpy, który budzi ciągłe zainteresowanie specjalistów, jest odcinek 
staromiejski, w całości pokryty nasypami o miąższości dochodzącej do 25 metrów. Wyso-
kość względna skarpy wynosi od 12 m do 22 m. Spadki na skarpie są zróżnicowane -
kąty nachylenia wynoszą od 10° (Sanguszki) do 35° (Gnojna Góra). Wywołane w czasie 
budowy tunelu Trasy W-Z osuwisko przy kościele św. Anny było sygnałem, że każda 
ingerencja w podłoże w rejonie wpływu skarpy musi być starannie przemyślana i dostate-
cznie udokumentowana. Zasada ta nie straciła nic ze swej aktualności. 

* dr n.t. - adiunkt w Zakładzie Geotechniki i Fundamentowania ITB 
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Zabezpieczenie skarpy i stojącego na jej koronie kościoła było dużym sukcesem 
polskich inżynierów, choć obecnie jest niesłusznie utożsamiane głównie z tzw. ceberty-
zacją. Podstawowe znaczenie dla stateczności skarpy miało wykonanie trzech murów 
oporowych oraz umocnienie wzgórza palami. Czynny udział w ratowaniu kościoła św. Anny 
brali prof. inż. Zenon Wiłun oraz doc. inż, Zdzisław Kowalewski [1], 

Rejon tunelu Trasy W-Z wraz z sąsiadującym kościołem św, Anny po stronie połu-
dniowej oraz Zamkiem Królewskim i Pałacem pod Blachą po stronie północnej stanowią 
jeden z kilkunastu obszarów w zasięgu oddziaływania skarpy, na którym obiekty powinny 
być w sposób ciągły monitorowane. Stan techniczny istniejących obiektów jest zróżni-
cowany, ale obiekty leżące w strefie wpływu skarpy podlegają wzmożonemu niszczeniu. 

2. Ogólna charakterystyka budowy geologicznej 

Swój obecny wygląd Skarpa Warszawska zawdzięcza zarówno działalności człowie-
ka, jak i rozwojowi procesów osuwiskowych. Erozja Wisły powodowała podcinanie 
zboczy i była siłą motoryczną uruchamiającą osuwiska. Człowiek z kolei na swe potrzeby 
przekształcał, niwelował, zasypywał naturalne formy, wykorzystując teren na cele bu-
dowlane. Pierwotnie skarpa była poprzecinana licznymi wąwozami wyżłobionymi przez 
stałe i okresowe cieki wodne. Wskutek tego linia jej krawędzi została rozczłonkowana 
na szereg cypli. Jednym z takich rozcięć erozyjnych był wąwóz rzeczki Kamionki, którym 
obecnie biegnie Trasa W-Z. W 1846 r. wzdłuż wąwozu wybudowano wiadukt według 
projektu Feliksa Pancera, otwarty w 1864 r. jako drogowy (most Kierbedzia). Wiadukt 
Pancera został rozebrany w 1948 r. 

Duże znaczenie dla zachowania się skarpy ma położenie stropu iłów plioceńskich, 
które stanowią bezpośrednie podłoże młodszych osadów plejstoceńskich. Grunty plej-
stoceńskie mają bardzo zróżnicowaną miąższość - od kilku do kilkudziesięciu metrów. 
W zachodniej części Zamku Królewskiego osady plejstocenu mają miąższość od 12 m 
do 15 m, ale już w rejonie wschodniej części korpusu głównego Pałacu pod Blachą 
przekraczają 25 m. Pod względem granulometrycznym osady pliocenu to iły, iły pylaste, 
gliny zwięzłe, gliny piaszczyste zwięzłe o barwie pstrej, niebieskoszarej, zielonoszarej 
i oliwkowej. Do pliocenu zalicza się także piaski pylaste, piaski drobne, średnie i gliniaste 
o barwie jasnoszarej, jasnoniebieskoszarej i jasnożółtoszarej. Piaski te z reguły wystę-
pują w postaci soczewek i warstw w obrębie iłów. Utwory plioceńskie są bardzo silnie 
zaburzone i tworzą zespół fałdów o różnej, zwykle dużej amplitudzie, z licznymi defor-
macjami drugorzędnymi typu uskoków. Ta struktura wewnętrzna masywu plioceńskiego 
znajduje bardzo wyraźnie odbicie w ukształtowaniu jego powierzchni stropowej, wyka-
zującej na terenie deniwelacje rzędu kilkudziesięciu metrów. 

Utwory pliocenu stanowią bardzo istotny element wpływający na stateczność skarpy, gdyż 
w wielu przypadkach stanowią powierzchnię poślizgu dla wyżej leżących utworów [2], 

Bezpośrednio nad iłami występują gliny zwałowe zlodowacenia południowopolskiego, 
a lokalnie mogą to być piaski i żwiry, które u podnóża skarpy znajdują się praktycznie 
na powierzchni (przykryte tylko warstwą nasypów). W skarpie dominują gliny zwałowe 
zlodowacenia Odry i piaski leżące nad nimi. Dopiero na koronie skarpy piaski przykryte 
są gliną zwałową Warty. 
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Opisywany fragment jest dość dobrze rozpoznany pod względem geologicznym 
zarówno przez wiercenia głębokie wykonane na potrzeby projektowanej trasy metra, 
likwidacji katastrofy kościoła św, Anny, odbudowy Zamku Królewskiego, jak i płytsze, 
związane z remontem arkad Kubickiego i Pałacu pod Blachą. Na odcinku staromiejskim 
skarpy warszawskiej strop osadów pliocenu znajduje się znacznie powyżej podnóża 
skarpy. Powierzchnia stropu wykazuje niemal na całym odcinku nachylenie skierowane ku 
Wiśle. Spadki powierzchni stropu wynoszą od kilku do kilkunastu stopni. Przy zachodniej 
pierzei Krakowskiego Przedmieścia nawiercono strop utworów plioceńskich na rzędnych 
82,3-95,4 m npm. Na terenie kościoła św. Anny pliocen występuje średnio na rzędnych 
90,3-91,6 m npm (14-16 m poniżej poziomu posadzki). Schodząc ku Wiśle, utwory 
plioceńskie zapadają się w głąb, osiągając na Wisłostradzie rzędne 73,1-52,2 m npm. 

Po drugiej stronie Trasy WZ pliocen nawiercano na rzędnych od 57 m npm przy 
południowo-wschodnim skrzydle Pałacu Pod Blachą oraz 88,5 m npm w centralnej części 
terenu zamkowego i 89,4 m npm w zachodniej części Placu Zamkowego. 

3. Ogólna charakterystyka istniejących obiektów 

Wszystkie obiekty w rejonie tunelu (kościół św. Anny, Zamek Królewski, Pałac pod 
Blachą) są cennymi zabytkami. Z tego powodu dbałość o ich stan jest ważna nie tylko 
z uwagi na ich wartość materialną. Wpływ skarpy można zaobserwować, oceniając 
zwłaszcza stan techniczny Pałacu pod Blachą. Niezależnie jednak od prowadzonych 
prac obiekty zabytkowe znajdujące się na skarpie w rejonie Starego Miasta powinny 
mieć założony monitoring geodezyjny. Wskazane byłoby założenie - wzorem miasta 
Płocka- sieci pomiarowej opartej o głębokie repery. Wykonywane najczęściej przy okazji 
remontów obiektów pomiary trudno interpretować, gdyż często są wzajemnie sprzeczne. 
Służby miejskie nie wypracowały dotychczas jednolitego systemu obserwacji geodezyj-
nej najbardziej istotnych elementów zabudowy Skarpy Warszawskiej. Z najnowszych 
danych wynika, że Pałac pod Blachą wykazywał niewielkie podniesienie ku górze w sto-
sunku do wcześniejszych danych. 
Kościół św. Anny 

Kościół św. Anny powstał z fundacji księżny Anny Mazowieckiej w 1454 r. jako kościół 
gotycki. Po pożarze w 1533 r, został przebudowany z zachowaniem pierwotnej konstru-
kcji prezbiterium i zakrystii. 

Późniejsze pożary i wojny szwedzkie wmusiły znaczne zmiany w wyglądzie świątyni. 
Bryła kościoła, złożona z budowli wykonanych w różnych okresach (absyda - część 
najstarsza, kaplica Loretańska - najpóźniejsza), jest skomplikowana. Kościół w planie 
jest budowlą zbliżoną do prostokąta o długości około 65 m i szerokości w przekroju przez 
kaplicę Loretańską około 36 m. 
Zamek Królewski 

Po przeciwnej stronie tunelu znajduje się Zamek Królewski. Teren na wysoczyźnie 
przy skarpie miał duże walory obronne i architektoniczne. Najstarsza warownia w miejscu 
obecnego zamku powstała około 1300 r. na miejscu grodu książąt mazowieckich z XIII w. 
Pierwszą murowaną budowlą była wieża Grodzka. Zamek został odbudowany z wojen-
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nych zniszczeń w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jest on ograniczony krawę-
dzią skarpy od południa i od wschodu. Skarpę od wschodu podpierają arkady Kubickie-
go, które powstały z przeróbki wzniesionej w latach 1748-1750 na murze z okresu 
Wazów, dwukondygnacyjnej, mającej 195 m długości tzw. wielkiej oficyny. W początkach 
XIX w. Jakub Kubicki rozebrał wyższą kondygnację i zasypał niższą, tzw. stancje saskie, 
posadawiając na niej arkadowy taras, łączący zamkowe ogrody górne z dolnymi, przy 
czym wschodnia część arkad została posadowiona na palach. Budowla stanowiła 
jednocześnie konstrukcję oporową wzmacniającą skarpę. 
Pałac pod Blachą 

Poniżej Zamku znajduje się Pałac Pod Blachą, wzniesiony jako kamienica Refusa 
(obecnie korpus główny) w 1. poł. XVII w. W 1720 r. kamienicę przebudowano na pałac. 
W okresie późniejszym pałac był przebudowywany wielokrotnie. Obecnie jest to baro-
kowa budowla wzniesiona na planie prostokąta, z bocznymi skrzydłami ciągnącymi się 
ku zachodowi, które tworzą dziedziniec. Od strony dziedzińca pałac ma dwie, a od strony 
Wisły cztery kondygnacje. Stan techniczny budynku jest bardzo zły. Od czasu odbudowy 
nie był remontowany. Na elewacjach widoczne są spękania, szczególnie na elewacjach 
wzdłuż ul. Grodzkiej. Przyczyny zniszczeń to przede wszystkim brak izolacji fundamen-
tów i zawilgocenie murów, a także drgania spowodowane dużym natężeniem ruchu 
samochodów na Grodzkiej. 
Tunel Trasy W-Z 

Tunel drogowy Trasy W-Z ma monolityczną konstrukcję w postaci ciągłej zamkniętej 
ramy żelbetowej o stałym przekroju poprzecznym na całej długości tunelu. Podłużne 
ściany boczne o grubości po 2,16 m stanowią monolityczną całość ze stropem mającym 
kształt łukowego sklepienia oraz płytą dolną w postaci sklepienia „odwróconego". 
Grubość sklepienia górnego, jak również płyty dolnej, jest zmienna na szerokości tunelu 
i w obydwu przypadkach najmniejsza w osi przekroju tunelu - wynosi po 1,20 m. 

Całość monolitycznej skrzyni tunelu jest podzielona poprzecznymi dylatacjami na 16 seg-
mentów o długości średnio po około 12,17 m. Szczeliny dylatacyjne mają szerokość po 
około 2 cm i przed remontem były wypełnione drewnianymi deskami szalunkowymi. 

Żelbetową konstrukcję tunelu zaprojektowano w 1949 r. z betonu zwykłego o fi = 
~ 200 kg/cm2, co obecnie odpowiada w przybliżeniu klasie B 17,5. 

Wykonany metodą odkrywkową tunel został zabezpieczony izolującą papą, która 
miała przetrwać napór wód podskórnych przez dziesięciolecia. Dodatkową ochroną 
miały też być pionowe dreny sprowadzające wodę do poziomu jezdni. Konstrukcja 
tunelu, mimo że powstała w szybkim tempie, została wykonana solidnie. Gorzej spra-
wował się system odwodnieniowy, który nie był w stanie obniżyć zwierciadła wody na 
skutek zmian kierunku przepływających pod placem cieków oraz koimatacji. Woda 
niszcząca tunel Trasy W-Z i schody ruchome to głównie woda z urządzeń wodno-kana-
lizacyjnych oraz infiltrujących wód opadowych. W roku 2004 po pięćdziesięciu latach 
eksploatacji tunel Trasy W-Z został wyremontowany oraz oddano do użytku schody 
ruchome. Dopiero po pewnym czasie będzie można sprawdzić jakość remontu tunelu 
i trafność zastosowanych rozwiązań technicznych. 
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4. Warunki geotechniczne 

Infrastruktura podziemna na obszarze przyległym do tunelu Trasy W-Z jest w złym 
stanie. Część obiektów, takich jak stopnie kamiennych schodów po obu stronach trasy, 
powoli obsuwa się w dół, niszczeje balustrada z piaskowca przy kościele św. Anny, erozja 
i zjawiska pełzania niszczą skarpę południową Zamku. 

Rejon skarpy południowej Zamku i Pałacu pod Blachą został ukształtowany przez 
procesy geologiczne oraz człowieka w okresie ostatnich siedmiuset lat. Z przekazów 
historycznych wynika, że w rejonie Placu Zamkowego brał swój początek ciek Kamionki. 
Wielokrotna przebudowa rejonu zatarła ślady w morfologii, ale z jego oddziaływaniem 
wiąże się niekiedy wypływy wzdłuż ul. Grodzkiej. Z najnowszych badań wynika jednak, 
że większość wód pochodzi z nieszczelnych instalacji wodno-kanalizacyjnych. 

Różnica wysokości między powierzchnią wysoczyzny a tarasem wiślanym w rejonie 
Zamku wynosi około 15-17 m (w przeszłości mogła dochodzić do 20 m). Nachylenie 
skarpy jest trudno zrekonstruować ze względu na późniejszą jej zabudowę, ale zapewne 
nie różniło się ono od nachylenia innych odcinków tego rejonu, tzn. mogło się mieścić 
w przedziale około 20°-30°. Jest prawdopodobne, że podcinanie skarpy przez Wisłę w cza-
sie wezbrań (bardzo blisko położone koryto) powodowało, że kąt nachylenia był jeszcze 
większy (do 40°). 

Odcinek skarpy w rejonie: kościół św. Anny - tunel Trasy W-Z - Zamek Królewski 
cechuje się skomplikowanymi warunkami hydrogeologicznymi. Wynika to głównie ze 
złożoności strukturalnej tej części wypiętrzenia plioceńskiego. Nałożenie się na siebie 
różnych generacji zaburzeń fałdowych i towarzyszących spowodowało utworzenie się 
skomplikowanego systemu różnokierunkowych, mniej lub bardziej liniowych obniżeń 
i wyniesień, najczęściej zorientowanych skośnie w stosunku do linii skarpy. Analogiczna 
kierunkowość z pewnymi, często lokalnymi odchyleniami, przejawia się również w utworach 
plejstoceńskich, To ukształtowanie stropu warstw nieprzepuszczalnych i słabo przepu-
szczalnych determinuje różny stopień zawodnienia ośrodka gruntowego w strefie przy-
skarpowej, a kierunkowość struktur fałdowych i towarzyszących narzuca drogi krążenia 
wód i występowania stref wzmożonego drenażu (naturalnego). Nie można wykluczyć 
istnienia stref zasilanych z dużej powierzchni poprzez system łączących się i krzyżują-
cych między sobą różnokierunkowych obniżeń w stropie pliocenu. 

Dodatkowym czynnikiem zakłócającym i komplikującym warunki hydrogeologiczne 
skarpy jest bardzo daleko posunięta urbanizacja terenu. Największe znaczenie ma silnie 
rozbudowana tu sieć kanalizacyjna, łącznie z odwodnieniową. Trudno jest dokładnie 
określić jej skutki, ale niewątpliwie w wielkim stopniu wpłynęła ona na zdrenowanie 
wyższych poziomów wodonośnych, tak bezpośrednio, jaki przez odcięcie dopływu wód 
do niektórych obszarów. Dużą rolę odgrywa tu podpowierzchniowy system odwodnie-
niowy ulic biegnących w wąwozach naturalnych i sztucznych. Lokalnie olbrzymi wpływ 
na zmianę warunków hydrogeologicznych ma Trasa W-Z. Wreszcie, lokalnie przynaj-
mniej, na warunki drenażu wód podziemnych wpływają w strefie skarpy nasypy, a także 
obiekty przecinające zbocze - na przykład arkady Kubickiego. 
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Dolina Wisły ma charakter drenujący w stosunku do wód na wysoczyźnie i u podnóża 
skarpy, gdyż spadek zwierciadła jest w kierunku rzeki. Wody gruntowe nawiercane w skarpie 
to najczęściej wody zawieszone w piaskach. U podnóża skarpy wody gruntowe mają 
bezpośredni kontakt hydrauliczny z wodami Wisły i ich poziom zależy od stanu wody 
w rzece. Oprócz wód zasadniczego poziomu wodonośnego występują wody zawieszone 
(na powierzchni glin zwałowych oraz iłów pliocenu). Część z nich ma ujście w postaci 
niewielkich wysięków w rejonie podnóża skarpy. Na powierzchni skarpy pomiędzy 
Zamkiem, Pałacem Pod Blachą a Trasą W-Z widoczne są w kilku miejscach rozmycia 
spowodowane przez przez wody opadowe i zniszczenia wskutek rozdeptania. Przy 
schodach prowadzących z dziedzińca Pałacu Pod Blachą na ul. Grodzką widać rozmycie 
erozyjne skarpy. 

Skarpa kościoła św. Anny 
Podłoże przedpleistoceńskie, podobnie jak w skarpie południowej, budują iły plioceń-

skie (iły lub iły pylaste). Występują one na głębokości około 16 m od posadzki kościoła, 
tj. na rzędnej 90 m npm. 



Powierzchnia stropowa iłów opada z początku stromo, później łagodnie - od okolicy 
ul. Miodowej w kierunku Pałacu pod Blachą. Na iłach plioceńsklch zalegają- najczęściej 
bezpośrednio - gliny zwałowe. Ich powierzchnia stropowa opada w podobny sposób ku 
skarpie, jak powierzchnia iłów leżących niżej. Seria glin zwałowych o miąższości 6 -9 m 
(Odra) jest wykształcona jako gliny piaszczyste, zawierające wkładki piasków w formie 
wąskich soczewek o różnej rozciągłości. Powierzchnia stropowa glin wykazuje duże 
zróżnicowanie morfologiczne. Obliczenia stateczności wykonane na potrzeby opraco-
wania [3] wykazały, że skarpa od strony Trasy W-Z jest stateczna. Wskaźnik stanu 
równowagi przekracza wartość 1,4. Według kryteriów ITB wystąpienie osuwiska jest 
bardzo mało prawdopodobne. Przebieg potencjalnej powierzchni poślizgu i przekrój 
geotechniczny przez skarpę po stronie kościoła św. Anny pokazano na rysunku 1. 

Pod kościołem w trakcie wierceń wykonywanych w roku 1948 stwierdzono dwie 
stromo wcięte dolinki. Ich wypełnienie stanowią piaski, będące wzmożoną drogą infiltra-
cji. Na glinach morenowych zalegają piaski różnoziarniste, wśród których występują 
soczewki pylastych, nietypowych iłów (warstwowych) wstęgowych. Fundamenty kościo-
ła są oparte na piaskach. Wody gruntowe w stropie glin morenowych i w piaskach mają 
zmienny poziom, zależny od opadów atmosferycznych. Kościół św. Anny stoi na skarpie, 
która na wschód od niego wykazuje znaczny spadek ku Wiśle. 

Skarpa południowa Zamku Królewskiego 
Z wierceń wynika, że budowa geologiczna w obrębie skarpy jest zróżnicowana (rys. 2). 

Iły plioceńskie, stanowiące starsze, przedpleistoceńskie podłoże, wykazują kilkumetro-
we deniwelacje. W rejonie jezdni Trasy W-Z strop iłów zalega nieco wyżej (90 m npm) 
niż przed Zamkiem {87 m npm). Jednocześnie szybko się obniża w kierunku Pałacu pod 
Blachą, gdzie osiąga rzędną 54-56 m npm. Bezpośrednio nad iłami występują gliny 
zwałowe zlodowacenia południowopolskiego (warstwa 21), a lokalnie mogąto być piaski 
i żwiry, które u podnóża skarpy występują praktycznie na powierzchni (przykryte tylko 
warstwą nasypów). Miąższość glin zlodowacenia południowopolskiego jest zróżnicowa-
na - od 7 m przy górnej krawędzi skarpy do 1,5 m u jej podstawy. Na wysokości 
południowej jezdni Trasy W-Z gliny tej serii wyklinowująslę. W zboczu skarpy dominują 
gliny zwałowe zlodowacenia Odry i leżące nad nimi piaski. Dopiero na koronie skarpy 
piaski (warstwa 15) są przykryte gliną zwałową Warty. Wykop trasy W-Z jest lokalnym 
elementem drenującym. 

Izohipsy pierwszego poziomu wód gruntowych zagęszczają się między kościołem 
św. Anny i Zamkiem Królewskim. Dominuje jednak wpływ doliny Wisły, gdyż spadek 
zwierciadła jest w jej kierunku. Wody gruntowe nawiercane w skarpie to najczęściej wody 
zawieszone w piaskach. Skarpa w górnych partiach jest sucha. Lokalnie pojawiają się 
wycieki na dolnej półce. Ich źródłem mogą być nieszczelności w sieci wodociągowej. 
W skarpie występuje drenaż podpowierzchniowy, ale jego działanie jest niewystar-
czające. Świadczy o tym spełzywanie fragmentów skarpy, co w powiązaniu z destru-
kcyjnym oddziaływaniem człowieka pogarsza jej estetyczny wygląd. W dłuższej 
perspektywie czasu wycieki wody mogą doprowadzić do lokalnych rozmyć skarpy. 
W ramach remontu Pałacu pod Blachą wykonano drogę dojazdową na jego dziedzi-
niec z ul. Grodzkiej. Droga rozcina skarpę południową Zamku na wysokości wieży 
Grodzkiej (rys. 3). 
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Rys. 3. Widok drogi dojazdowej na dziedziniec Pałacu pod Blachą 
Fig. 3. View on the access road to the courtyard of „Pod Blachą" Palace 

5. Parametry geotechniczne gruntów 

Określenie parametrów geotechnicznych gruntów, niezbędnych w procesie analiz 
geotechnicznych, musi uwzględniać wpływ wody oraz nieciągłości strukturalnych. W tym 
ostatnim przypadku problemem jest dobór próbek do badań. Muszą one zwierać 
spękania, a ponadto powinny być większe niż standardowe (36 mm x 72 mm). 

Istotnym czynnikiem, który w sposób skokowy zmienia parametry wytrzymałościowe 
gruntów, jest obecność powierzchni nieciągłości typu tektonicznego, glacitektonicznego, 
diagenetycznego oraz powstałych z wysychania gruntów (szczeliny). Obecność tych 
powierzchni w masywie powoduje nagłe zmniejszenie wytrzymałości gruntów. 

Badanie gruntów z uwzględnieniem powierzchni osłabień jest trudne, a uzyskiwane 
wyniki nie są jednoznaczne. Uzyskuje się szeroki przedział wyników, z którego trudno 
jest wybrać parametry do obliczeń. 

Tradycyjny, stosowany w geotechnice sposób wydzielania serii gruntowych, preferuje 
przede wszystkim stopień konsolidacji, litologię (skład ziarnowy) i stan gruntów. Geologia 
inżynierska zaleca, aby przy wydzielaniu serii uwzględniać w kolejności: 

1) stratygrafię - wiek gruntu, 
2) genezę gruntu, 
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3) litologię i stan gruntu, 
4) stosunki wodne 
5) inne specyficzne cechy, istotne ze względu na rozwiązywany problem. 
Dobrą podstawę do wydzielania serii geotechnicznych stanowi „Atlas geologiczno-in-

żynierski Warszawy" opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej i Państwowy 
Instytut Geologiczny w roku 2002. 

Wyróżnione serie uwzględniają stratygrafię geologiczną (w tabeli zastosowano od-
mienną od stosowanych w geologii numeracji serii od góry a nie od dołu), genezę oraz 
charakterystykę występowania osadów w profilu [4], Charakterystykę poszczególnych 
warstw geotechnicznych wraz z zalecanymi parametrami obliczeniowymi zawiera tabela I. 

Największą zmiennością cech fizycznych charakteryzują się antropogeniczne grunty 
nasypowe, co wynika z ich niekontrolowanego gromadzenia na przestrzeni siedmiu 
wieków oraz dużego zróżnicowania składu. Obecność tych gruntów jest związana z różnymi 
dziedzinami działalności gospodarczej i bytowej człowieka. Jeśli za kryterium podziału 
nasypów przyjąć genezę materiału, z którego zostały zbudowane, można je podzielić 
na następujące kategorie: 

• „odpady komunalne" - odpadki usuwane stale, 
• gruzy powstałe w wyniku kataklizmów historycznych (wojen, pożarów) lub przyrod-

niczych (charakterystycznym elementem jest spalenizna pożarowa), 
• nasypy powstałe z rozbiórek oraz w wyniku makroniweiacji terenu w okresach 

prosperity miasta. 
Na rysunku 4 przedstawiono najczęściej przyjmowane parametry geotechniczne 

odpadów w nasypach w zależności od genezy [4, 5]. 

Podstawa skarpy, czyli taras zalewowy Wisły, został na odcinku miejskim podniesiony 
przez podsypanie nasypami i wznosi się obecnie około 7 m ponad „O" Wisły. 

Budowa geologiczna stanowi główny czynnik, który zdeterminował obecnie obserwo-
wany układ skarpy i działających na niej zjawisk. Drugim czynnikiem jest działalność 
erozyjna Wisły, a trzecim - człowiek. 
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Tablica 1. Parametry geotechniczne gruntów 
Table 1. Geotechnical parameters of soils 

Holocen 1 osady 
antropogeniczne 

nasypy niebudowlane (piaski, gruz ceglany, 
humus, glina, śmieci) 15 - -

-

14 
osady lodowcowe, 
gliny zwałowe, 
zlodowacenia 
Warty 

gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski 
gliniaste, piaski pylaste, lokalnie piaski drobne 
i średnie 

21 20 20 40 

15 osady 
wodnolodowcowe 

piaski drobne, średnie, grube, żwiry, pospółki 
(ww. grunty z domieszkami pyłów, żwirów 
i otoczaków) 

- 34 - 100 

16 osady zastoiskowe pyły piaszczyste, iły pylaste - 18 20 40 

17 
osady lodowcowe, 
gliny zwałowe, 
zlodowacenia Odry 

gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny pylaste, piaski gliniaste, piaski pylaste, 
lokalnie piaski pylaste, drobne i średnie 

21 24 20 60 

18 osady 
wodnolodowcowe piaski drobne, średnie, pospółki - 36 - 120 

19 osady zastoiskowe 
iły, iły pylaste, gliny zwięzłe, gliny pylaste, 
gliny pylaste zwięzłe, gliny piaszczyste, pyły 
piaszczyste, lokalnie piaski drobne i pylaste 

- 18 20 40 

21 
osady lodowcowe, 
zlodowacenia 
południowopolskie 

piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny 
piaszczyste z przewarstwieniami pyłu, iły 
z przewarstwieniami glin pylastych, piaski 
gliniaste, gliny piaszczyste ze żwirem 
i otoczakami 

22 26 20 80 

Pliocen 27 osady 
jeziorzyskowe 

iły, iły piaszczyste, iły pylaste, gliny zwięzłe, 
gliny pylaste zwięzłe, lokalnie gliny 
z domieszką części organicznych 

19 10 20 20 



6. Podsumowanie 
Rozwój zjawisk geodynamicznych na odcinku kościół św. Anny - Zamek Królewski 

ma małą dynamikę. Jest to efekt prowadzonej od kilkudziesięciu lat działalności inży-
nierskiej zabezpieczającej skarpę. 

Stan zniszczeń budynków, ulic i obiektów małej architektury wskazuje jedynie na 
istnienie powolnych degradujących przemieszczeń, a nie na stan katastrofalnego zagro-
żenia osuwiskowego w omawianej części skarpy. 

Destrukcja powierzchni skarpy jest związana z uszkodzeniami przewodów wodocią-
gowo-kanalizacyjnych. Prowadzi to do silnego zawilgocenia ośrodka gruntowego i pojawie-
nia się wycieków powierzchniowych, co świadczy o niedocenianiu tego czynnika, który 
w długim czasie bardzo poważnie może zagrozić stateczności skarpy. 

Poważnym niedostatkiem przy ocenie stanu obiektów jest brak stałych pomiarów 
przemieszczeń poziomych i pionowych. Wykonywane systematycznie pomiary pozwa-
lają na dokładniejszą prognozę przemieszczeń obiektów i właściwe zaprojektowanie 
zabezpieczeń. Brak nadzoru geotechnicznego (realizowanego przez Miasto) powoduje, 
że istniejące dane z pomiarów geodezyjnych są wyrywkowe, niespójne i często mogą 
wprowadzać w błąd przy ocenie zagrożeń. 
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GEOTECHNICAL CONDITIONS IN THE AREA OF W-Z TUNNEL, ST. ANNA CHURCH 
AND ROYAL CASTLE IN WARSAW 

Summary 
The area of Tunnel, the St. Anna Church, Royal Castle and „Pod Blachą" Palace is among the 

areas affected by Warsaw's Slope. All construction works in this area should be continuously 
monitored by land surveying. The development of the geodynamic processes in the area from St. 
Anna Church to Royal Castle is not very dynamic, due to engineering activities protecting the slope 
over the previous tens years. In the considered area the condition of buildings, streets and other 
small objects shows only small degrading displacements without the threat of sliding. The serious 
problem in the assessment of the construction works condition is the deficiency of permanent 
measurements of horizontal and vertical displacements. Systematic measurements of the objects 
would make the dispiacement prediction and appropriate design of protection more accurate. 
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