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Budowa geologiczna i morfologiczna 
w rejonie mostu Północnego 
w Warszawie 

Oddany do użytku w  kwietniu 2012 roku 
most Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie 
(w fazie budowy znany jako most Północny) 
to konstrukcja stalowa zespolona o długości 
blisko 800 metrów [1]. Budowla przebiega 
przez zróżnicowane morfologicznie i  hy-
drografi cznie tereny północnej Warszawy. 

Począwszy od zachodniego przyczółka zlo-
kalizowanego na Równinie Warszawskiej, 
most przecina Skarpę Wiślaną, wąski taras 
zalewowy zachowany po stronie bielańskiej, 
następnie przekracza koryto Wisły oraz taras 
zalewowy o  znacznej szerokości po stronie 
Białołęki. Skarpa w tym rejonie została prze-
kształcona antropogenicznie i  przesunięta 
w  kierunku Wisły. Lokalizacja przyczółków 
i podpór mostowych, począwszy od zacho-
du, przedstawia się następująco [2] (rys. 1);
• przyczółek P10 i podpora P20 – wysoczyz-

na lodowcowa (Równina Warszawska),
• podpora P30 – lewobrzeżny taras zalewo-

wy (Dolina Wisły), 
• podpory P40 oraz P50 (nurtowe) – koryto 

Wisły (Dolina Wisły),
• podpory P60 – P100 oraz przyczółek P110 – 

– prawobrzeżny taras zalewowy (Dolina 
Wisły).

Przyczółek P10 oraz podpora P20 są zloka-
lizowane na płaskiej powierzchni, zbudo-
wanej z gruntów nasypowych o miąższości 
około 10 m. Grunty te w dużej mierze zbu-
dowane są z gruzów powojennej Warszawy, 
które bardzo często składowano na tarasach 
zlewowych. Jak wykazały badania sondą 
DPSH grunty nasypowe nie zostały zagęsz-
czone w  trakcie ich hałdowania. W  celu 
wzmocnienia nienośnych nasypów wyko-
nano szereg kolumn żwirowych, których 
podstawy oparte zostały poniżej spągu na-
sypów w  zagęszczonych piaskach o  różnej 
granulacji. W tym rejonie strop iłów plioceń-

skich znajduje się na głębokości około 20 m 
pod powierzchnią terenu. Rozpoznane iły 
charakteryzują się półzwartym oraz lokalnie 
twardoplastycznym stopniem plastyczności 
IL ≤ 0,10.
 W  miejscu projektowanej podpory P30, 
zlokalizowanej na tarasie zalewowym, do 
głębokości około 8 m ppt. występują osa-
dy rzeczne reprezentowane przez przypo-
wierzchniową warstwę mad wiślanych oraz 
piasków rzecznych średnich i grubych w sta-
nie od luźnego do średnio zagęszczonego. 
Głębiej rozpoznano grunty spoiste: gliny 
zwięzłe, pyły i  iły pylaste półzwarte oraz lo-
kalnie zagęszczone piaski pylaste. Strop iłów 
plioceńskich w tym rejonie jest pofałdowany 
i znajduje się na głębokości od 20 do 30 m 
ppt.
 Podłoże podpór nurtowych P40 i  P50 
w pierwszym etapie rozpoznano przy użyciu 
sprzętu geotechnicznego zamontowanego 
na barce. W miejscu podpory P50 występu-
ją wyłącznie iły plioceńskie reprezentowane 
przez iły i  iły piaszczyste w  stanie półzwar-
tym [3]. Natomiast budowa geologiczna 
pod podporą P40 jest skomplikowana, na 
skutek występujących w  tym rejonie glaci-
tektonicznie zdeformowanych iłów plioceń-
skich.
 Warunki gruntowe podpór mostowych 
zlokalizowanych po stronie praskiej, mimo 
kilkusetmetrowej rozciągłości pomiędzy 
podporami P60 i P100, są zbliżone ze wzglę-
du na ich lokalizacje na jednym tarasie zale-
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1. Uproszczony przekrój geologiczno-inżynierski wraz z lokalizacją podpór i przyczółków

Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW data zgłoszenia do redakcji: 26.03.2012 data akceptacji do druku: 20.06.2012
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wowym oraz występowaniem w tym rejonie 
względnie mało pofałdowanego stropu iłów 
plioceńskich. Taras budują piaski średnie 
oraz grube średnio zagęszczone o ID = 0,40 - 
- 0,65 zalęgające do głębokości 4 m w oko-
licy podpory P60 oraz do głębokości 17 m 
w pobliżu podpory P100 [4].
Od podpory P100 do przyczółku P110 i dalej 
na wschód przypowierzchniową warstwę 
stanowią mady o miąższości przekraczającej 
3 m. Mady w  postaci pyłów z  dużą zawar-
tością substancji organicznej znajdują się 
w  stanie plastycznym (IL = 0,30 - 0,50). Za 
najkorzystniejszą metodę wzmocnienia nie-
nośnych gruntów w tym obszarze wybrano 
kolumny wymiany dynamicznej [5].

Badania geotechniczne 

Dla potrzeb budowy Mostu Północnego wy-
konano wieloetapowe badania geologicz-
ne. Za wystarczające przyjęto rozpoznanie 
warstw podłoża gruntowego do głębokości 
około 40 m poniżej poziomu terenu. Dla 
podpór nurtowych, z barki, wykonano otwo-
ry do głębokości ponad 30 metrów poniżej 
poziomu lustra wody w Wiśle. Pomimo kil-
ku prób nie udało się osiągnąć zakładanych 
w projekcie głębokości. W trakcie wiercenia 
z barki wykonano także sondowania SPT. Na 
tym etapie rozpoznania nie zrealizowano 
sondowań statycznych. Dopiero wykonanie 
„sztucznych wysp” (fot. 2), których konstruk-
cję stanowiła wbita w  dno Wisły ścianka 
szczelna o kształcie prostokąta o wymiarach 
około 15 x 43 m, wypełniona piaskiem, 
umożliwiło przeprowadzenie sondowań 
statycznych CPT oraz wierceń do wcześniej 
założonych głębokości. Badania potwier-
dziły wysoki stopień zagęszczenia piasków 
ID ≥ 0,85 oraz niski stopień plastyczności 
gruntów spoistych IL ≤ 0,00. Głębokości 
sondowań limitowały bardzo duże wartości 
uzyskiwanych oporów na stożku niejedno-
krotnie przekraczające 60 MPa w  gruntach 
piaszczystych oraz 12 MPa w utworach spo-
istych. 

Skomplikowane warunki gruntowe na 
podporze nurtowej P40

Przeprowadzone w 2009 r. [6] uzupełniające 
badania geologiczno-inżynierskie wykazały 
skomplikowane warunki gruntowe w  miej-
scu podpory P40. Natrafi ono tutaj na glaci-
tektoniczne deformacje iłów plioceńskich 
(rys. 3). W części północnej podpory poniżej 
osadów korytowych rozpoznano strop iłów 
plioceńskich na rzędnej -7,90 m n.p. „0” Wisły, 
który następnie gwałtownie opada w  kie-
runku południowym. W  części środkowej 
podpory strop iłów nawiercono na rzędnej 
około -25,00 m n.p. „0” Wisły, a na krańcu po-
łudniowym tej samej podpory dopiero na 
rzędnej -39,00 m n.p. „0” Wisły. Powyżej iłów 

zalegają grunty piaszczyste w stanie średnio 
zagęszczonym i zagęszczonym. Na odcinku 
34 metrów strop utworów plioceńskich ob-
niża się o przeszło 30 metrów!

Pale fundamentowe na podporze P40 
i ich próbne obciążanie

Dla bezpiecznego posadowienia mostu 
zaprojektowano pale wielkośrednicowe 
wiercone w  rurze osłonowej z  iniekcją pod 
podstawą. Średnica każdego z pali wynosiła 
150 cm, natomiast długość determinowały 
warunki geologiczne oraz występujące ob-
ciążenia. Wybrane pale mają długość od kil-
kunastu do kilkudziesięciu metrów. W miej-
scu podpory nurtowej P40 wiercono pale do 
głębokości ponad 30 m poniżej powierzchni 
sztucznie usypanej wyspy. W kilku przypad-

kach konieczne było wykonanie rozwierce-
nia podstawy pala celem zwiększenia jego 
nośności.
 Na podporze P40 około 55% pali po-
sadowionych zostało w  różnego rodzaju 
gruntach spoistych w stanie zwartym i pół-
zwartym, a około 45% pali posadowionych 
zostało w warstwie zagęszczonych piasków 
drobnych lub średnich (rys. 4). Powyższe 
dane uzyskano w trakcie nadzoru geotech-
nicznego prowadzonego przy robotach pa-
lowych, które odbywały się od grudnia 2009 
do lutego 2010. 
 Pale zagłębione w  utworach spoistych 
zaprojektowano dla przenoszenia obciążeń 
w proporcjach 60% przez pobocznicę i 40% 
przez podstawę, natomiast pale w  utwo-
rach piaszczystych przenosiły 50% obciążeń 
przez podstawę i 50% przez pobocznicę. 

2. Prace fundamentowe na jednej ze sztucznie utworzonych wysp

3. Przekrój geologiczno-inżynierski z lokalizacją pali fundamentowych poddanych próbnym 
obciążeniom
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 Do przeprowadzenia próbnych obcią-
żeń wytypowano dwa pale na podporze 
P40. Oba pale miały średnice 150 cm i wy-
konaną iniekcję pod podstawami. Pierwszy 
z pali o dł. 22 metrów zlokalizowany w części 
północnej, posadowiony został w gruntach 
piaszczystych, natomiast drugi, znajdujący 
się w  części południowej, o  dł. 24 metrów, 
posadowiony został w gruntach spoistych.
Badanie przeprowadzano dwuetapowo. Po-
czątkowo przy każdym stopniu obciążenia 
oczekiwano na zanik osiadań. Maksymalna 
siła obciążająca wyniosła 8580 kN (wartość 
zbliżona do obciążeń obliczeniowych), a cał-
kowite osiadanie trwałe wyniosło odpo-
wiednio 4,06 mm dla pala posadowionego 
w piasku oraz 2,97 mm dla posadowionego 
w  ile. Po odciążeniu i ustabilizowaniu prze-
mieszczeń osiadanie wyniosło odpowiednio 
1,71 mm i 0,52 mm [7]. 
 W  drugim etapie obciążenie doprowa-
dzono do półtorakrotnej wartości nośności 
obliczeniowej pala. Do siły równej 8580 kN 
obciążenie przeprowadzono bez oczekiwa-
nia na zanik osiadań. Maksymalna siła w dru-
gim etapie wyniosła 12 870 kN. Osiadanie 
przy takim nacisku wynosiło 9,67 i 6,06 mm, 
a po odciążeniu i ustabilizowaniu przemiesz-
czeń odpowiednio 4,17 mm dla pala posa-
dowionego w piasku i 1,22 mm dla pala po-
sadowionego w ile. 
 Osiadania pali poddanych obciążeniu 
próbnemu były nawet kilkakrotnie niższe 
niż wartości oszacowane obliczeniowo. Ten 
zapas bezpieczeństwa może wynikać z nie-
doszacowania rzeczywistych wielkości mo-
dułów odkształcenia w  porównaniu z  war-
tościami zawartymi w polskich normach [8]. 
Potwierdzają to również badania in situ (CPT, 
DMT), na podstawie których można określić 
moduły o wartościach znacznie przekracza-
jących założenia normowe.

Problemy na budowie

Badania geologiczne pod planowaną inwe-
stycję budowlaną powinny być przeprowa-
dzone w  taki sposób, aby zminimalizować 
prawdopodobieństwo wystąpienia nieocze-
kiwanych sytuacji podczas realizacji robót. 
Na budowie Mostu Północnego nie odno-
towano większych trudności związanych 
z  aspektami geotechnicznymi. Jednakże 
znaczne skonsolidowanie gruntów spowo-
dowało trudności podczas prowadzenia ro-
bót palowych szczególnie tych z powierzch-
ni „sztucznych wysp”. Półzwarte iły oraz pyły 
występujące w  północnej części podpory 
P40 nastręczyły wiele problemów w  osią-
gnięciu odpowiedniego postępu wiercenia. 
Równie mozolną pracą było pogrążanie rury 
obsadowej, co wymusiło częściową zmianę 
technologii palowania.
 Problemów natomiast dostarczyły inne 
czynniki trudniejsze do przewidzenia. Ano-
malne stany powodziowe na Wiśle kilkukrot-
nie powodowały całkowite przerwanie prac 
budowlanych wiosną 2011 roku. Natomiast 
jesienią 2011 roku rzeka odnotowała rekor-
dowo niski stan wody uniemożliwiając do-
płynięcie barki transportującej część przęsła 
mostu. 

Wnioski

1. Do budowli zaliczanych do trzeciej kate-
gorii geotechnicznej niezbędne jest wy-
konanie badań geotechnicznych i bezpo-
średnie wyznaczenie parametrów gruntu 
przy użyciu kilku różnych metod badaw-
czych. 

2. Wieloetapowe, szczegółowe rozpoznanie 
warunków wodno-gruntowych umożli-
wia wykonanie optymalnego i  bezpiecz-
nego, ale jednocześnie ekonomicznego 
projektu posadowienia obiektów inżynier-
skich. 

3. Osiadania pali fundamentowych podda-
nych obciążeniu próbnemu były nawet kil-
kukrotnie niższe niż wartości oszacowane 
obliczeniowo. Ten zapas bezpieczeństwa 
wynikał między innymi z  niedoszacowa-
nia wielkości modułów odkształcenia. 

4. Moduły ściśliwości i odkształcenia gruntu 
określone na podstawie nowoczesnych 
metod badań podłoża w  warunkach in 
situ, osiągają wartościach nawet dwukrot-
nie przekraczających założenia normowe 
(dotyczy rejonu opisywanego w artykule).

5. W projektowaniu i wykonawstwie budow-
li lokalizowanych w  korytach rzek należy 
uwzględnić powodziowe i  niskie stany 
wody. 

6. W Polsce bark jest profesjonalnego sprzę-
tu badawczego zamontowanego na jed-
nostce pływającej. Dotychczas nie ma 
możliwości wykonywania sondowań 
statycznych, a  głębokość wierceń bardzo 
często zależy od napotkanych warunków 
geologicznych. 
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4. Rozmieszczenie pali fundamentowych na podporze P40


