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1. Podstawa opracowania

1. Umowa z 16.07.2012r zawarta z Gminą Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa.
2. Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno –
inżynierskich osuwiska w ciągu drogi 3556 w miejscowości Ropa km 0+220 –
0+300 zatwierdzony decyzją Starosty Gorlickiego nr OŚ. 6540.4.2012 z dnia
20 września 2012r.
3. Wyniki wierceń i badań laboratoryjnych gruntu.

2. Teren badań

2.1. Lokalizacja
Teren badań położony jest w gminie Ropa, w powiecie gorlickim w
województwie małopolskim. Osuwisko leży około 3,5km na południe od miejscowości
Ropa, w rejonie osady Za Działem (przysiółek Moczary), w obrębie ewidencyjnym
Ropa, na działce nr 3648 należącej do Skarbu Państwa, nr 3556 należącej do Gminy
Ropa oraz na działkach nr 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1468, 1472, 1473,
1474/1/2, 1475/1/2 będących we władaniu osób prywatnych (zał. 4 i 5).

2.2. Morfologia i zagospodarowanie terenu

Omawiany teren leży w Górach Grybowskich położonych między doliną
Kamienicy Nawojowskiej na zachodzie a rzeką Ropą na wschodzie. Należy on do
podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, makroregionie Beskidy Środkowe,
mezoregionie Beskid Niski. Leży on na wysokości 374 – 400m n.p.m. i w miejscu
prac nachylony jest w kierunku północno - zachodnim i południowo - wschodnim.
Osuwisko, a właściwie dwa osuwiska znajdują się po obu stronach Stolarzówki,
potoku będącego lewobrzeżnym dopływem Ropy. Długość i szerokość każdego z
nich wynosi po około 100m, a powierzchnia po 0,5ha. Osuwiska odnawiały się w
latach 2009 – 2011 niszcząc odcinek drogi gminnej wraz z przepustem drogowym w
dnie dolinki. Zbocza objęte ruchem mają nachylenie 9,5 – 10,3o (w rejonie skarp 3542o). Obszar osuwisk stanowią: łąki, uprawy rolne, nieużytki porośnięte drzewami i
krzakami oraz droga gminna. Nad skarpami osuwisk poza ich obrębem znajdują się
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budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Między osuwiskami przepływa potok
Stolarzówka.

3. Krótka charakterystyka projektowanej inwestycji

Prace geologiczne miały na celu określenie czynników naturalnych i
sztucznych przyczyniających się do aktywności osuwiska. Wyniki prac zostaną
wykorzystane dla oceny możliwości i opłacalności robót mających na celu stabilizacje
osuwiska oraz do odbudowy drogi. Zgodnie z PN – B – 02479 (1998r.) inwestycję
zalicza się do trzeciej kategorii geotechnicznej. Sama odbudowa drogi nie będzie
miała wpływu na zastane warunki geologiczno – inżynierskie, a środki podjęte dla
stabilizacji osuwiska powinny spowodować ich poprawę.

4. Zadanie geotechniczne

Zgodnie z projektem badań geologicznych celem dokumentowanych robót
było rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych, a w szczególności:
− Zalegania warstw gruntu w profilu pionowym i rozprzestrzenieniu poziomym
− Ustalenia własności fizyczno – mechanicznych przewierconych gruntów i na
ich podstawie wydzielenie warstw geotechnicznych
− Określenia głębokości występowania powierzchni poślizgu
− Określenie głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej
− Przeprowadzenie kartowania geologicznego osuwiska.
− Określenie stabilności osuwiska
Prace wiertnicze prowadzone były z pełną obsługą geologiczną, dokonującą
bieżącego profilowania otworów oraz pobierającą próby do badań laboratoryjnych.
Ze względu na charakter prac oraz panujące w rejonie prowadzonych badań
warunki hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie, zostały pominięte jako
nieadekwatne do zastanych warunków oraz potrzeb rozpoznania niektóre elementy
ujęte w t20 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.12.2011r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inżynierskiej (Dz.U.Nr 291, poz.
1714). W szczególności ze względu na brak ciągłego poziomu wodonośnego nie
zamieszczono mapy poziomów wodonośnych, mapy głębokości do pierwszego
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zwierciadła wód podziemnych, mapy przepuszczalności gruntów i stropu utworów
nieprzepuszczalnych. Z uwagi na położenie terenu prac nie zamieszczono mapy
obszarów zagrożonych podtopieniami.

5. Zakres wykonanych badań

5.1.

Prace miernicze
Prace miernicze obejmowały wykonanie przez geodetów mapy sytuacyjno –

wysokościowej osuwiska (skala 1:500) oraz wytyczenie w terenie zaprojektowanych
otworów, a po ich odwierceniu zaniwelowanie i naniesienie na podkład topograficzny.
Zaniwelowane rzędne podano na przekrojach geologiczno – inżynierskich (zał.6.16.4) i w kartach dokumentacyjnych otworów geologiczno – inżynierskich (zał. 7.17.5).

5.2.

Wyrobiska badawcze

Dla rozwiązania zadania geologicznego na terenie wyznaczonym do badań,
zaprojektowano i wykonano 5 otworów geologiczno - inżynierskich. Wiercenia
wykonane były w miejscach ustalonych w terenie na podstawie mapy zawartej w
projekcie prac geologicznych. Wiercenia otworów wykonano systemem mechaniczno
– obrotowym wiertnicą UGB-50. Z początku wiercenia prowadzono z użyciem świdra
rurowego φ230 mm środkiem którego, prowadzony był próbnik firmy Mobile Drill
umożliwiający ciągłe profilowanie otworu. Następnie otwory wiercone były na płuczkę
wodną aparatem podwójnym z koronką φ 93mm. Łącznie odwiercono 60,0 mb. W
trakcie wiercenia próbnikiem i aparatem pobierano próby gruntu w sposób ciągły do
skrzynek. Próby pobrane próbnikiem (wiercenie bez użycia płuczki) zabezpieczano
folią. Tak pobrany grunt można traktować jak próby o naturalnej wilgotności (NW) – z
gruntów niespoistych i próby o nienaruszonej strukturze (NNS) – z gruntów
spoistych. Próby gruntu pobierane w trakcie wiercenia opisywane były na bieżąco.
Odwiercone otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem, a następnie uporządkowano
miejsca wierceń. Przeprowadzono również obserwacje stabilizacji zwierciadła wody.
W czasie prowadzonych prac pomierzono kierunki zapadania warstw i kąty upadu w
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naturalnych odsłonięciach w korycie potoku. Lokalizację wykonanych otworów
wiertniczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zał 2).

5.3.

Badania laboratoryjne
Pobrane próby gruntu zostały przesłane do laboratorium Chemkop – Label,

które wykonało następujące oznaczenia:

-

skład granulometryczny
wilgotność naturalna
gęstość objętościowa
granice konsystencji
spójność i kąt tarcia
wytrzymałość na ściskanie (Rc)

-8
-8
-8
-8
-8
-2

Wykonano również jedną analizę chemiczną wód gruntowych.
5.4.

Kartowanie geologiczno - inżynierskie
W trakcie badań zostało przeprowadzone kartowanie geologiczno –

inżynierskie obejmujące swoim zasięgiem istniejące osuwisko (a raczej dwa
osuwiska) oraz jego otoczenie. Zlokalizowano wysięki, podmokłości i cieki wodne
oraz miejsca występowania ruchów masowych. Na terenie osuwiska, w korycie
potoku, znaleziono odsłonięcia łupków, które umożliwiły pomiar kątów i kierunków
zapadania warstw.
Omawiane osuwiska rozwinęły się po obu stronach potoku Stolarzówka.
Osuwisko znajdujące się po lewej jego stronie w swojej górnej części jest okresowo
aktywne Zaczyna się ono niewielką, zacieraną przez działalność rolniczą skarpą.
Następnie jego zasięg obejmuje drogę gminną oraz leżący poniżej sad. Tuż przy
potoku Stolarzówka osuwisko przechodzi w aktywne i pojawiają się kilkumetrowe
strome skarpy, poniżej których jęzor osuwiska dochodzi do potoku.
Groźniejsze jest osuwisko po prawej stronie potoku. W swojej górnej części
jest ono okresowo aktywne z skarpą częściowo rozmytą przez działalność rolniczą.
Skarpa ta znajduje się w odległości mniejszej niż 10m od zabudowań gospodarstwa
nr 414. Poniżej skarpy znajdujemy studnię z wodą na 0,3m p.p.t., a 15m niżej 4-5
metrowej wysokości skarpę główną aktywnego osuwiska. U podnóża tej skarpy
spotykamy wysięki oraz podmokłości, a niżej w obrębie dochodzących do potoku
koluwiów, stawek zastoiskowy. Od zachodu osuwisko to jest obramowane wyraźną
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skarpą boczną, która niszczy drogę gminną i uszkadza mostek nad potokiem
Stolarzówka.
W wyniku prac kartograficznych naniesiono na mapie dokumentacyjnej
szczegóły morfologiczne badanego osuwiska.

6. Charakterystyka geologiczno – inżynierska terenu
6.1.

Budowa geologiczna

Omawiany teren leży na pograniczu płaszczowiny magurskiej i płaszczowiny
grybowskiej Karpat Zewnętrznych (fliszowych), tak więc charakteryzuje się budową
fałdową. Osuwisko znajduje się w rejonie występowania okna tektonicznego Ropy
odsłaniającego w tym rejonie piaskowcowo – łupkowe warstwy krośnieńskie. Na
obrzeżeniu okna spotykamy warstwy inoceramowe oraz łupki pstre. Na podstawie
wykonanych wierceń, dostępnych materiałów archiwalnych oraz Mapy Geologicznej
Polski arkusz Jasło (zał. 3) stwierdza się, że w podłożu do głębokości rozpoznania
występują utwory paleogenu i czwartorzędu.

Czwartorzęd
Wykształcony jest u góry w postaci brązowych i szarych glin zwięzłych. Niżej
spotykamy szaro – brązowe i szare a miejscami pstre iły podścielone rumoszem
ilasto – łupkowym. Miąższość w.w. utworów osiąga od 3,3m do 7,0m.

Paleogen
Utwory tu występujące to warstwy krośnieńskie (płaszczowina grybowska)
wykształcone jako oligoceńskie szare łupki, miejscami margliste oraz piaskowce. W
wyniku dokonanego rozpoznania przy pomocy wierceń stwierdzono na terenie całego
osuwiska występowanie tych utworów z dużą przewagą łupka w profilu. Utwory te
napotykamy od głębokości 3,3m p.p.t. (otwór nr 1) do 7,0m (otwór nr 4) a średnio
4,0-5,0 p.p.t. Spotykamy tu głównie szare, miękkie, lasujące się po zetknięciu z wodą
łupki oraz w otworze nr 3 i 4 szare, miejscami zielonkawe, drobnoziarniste
piaskowce. W wychodniach łupków znajdujących się w korycie potoku pomierzono
kąty upadu (27-40o) i kierunki zapadania warstw (223-252o).
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Ogólny obraz budowy geologicznej omawianego terenu badań przedstawiony
jest na Mapie Geologicznej Polski (zał. 3) oraz w kartach otworów (zał. 7.1 – 7.5).

6.2.

Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywania wierceń obecność wody stwierdzono w 3 otworach. Są
to sączenia występujące w obrębie rumoszy ilasto – łupkowych, a także na granicy
nasypu i iłu. Występują one miedzy 1,7 – 4,5 m p.p.t. Pochodzą one głównie z
infiltracji opadów atmosferycznych. W otworach woda stabilizuje się na około 2,0m
p.p.t. Z uwagi na wiercenie otworów czasem już od niewielkich głębokości za
pomocą aparatu φ 93mm na płuczkę wodną, obraz sączeń jest najprawdopodobniej
niepełny. Dodatkowo prace wiertnicze prowadzone były w wyjątkowo suchym
okresie, dlatego ilość i intensywność sączeń nawet podczas normalnych warunków
pogodowych (okresowe deszcze) powinna być większa.
Do aktywności osuwiska w znacznej mierze przyczynia się potok Stolarzówka
płynący między osuwiskami. Potok ten jest zaciskany przez przemieszczające się w
dół koluwia lewego a szczególnie prawego osuwiska. W trakcie prowadzenia prac
potok ten był prawie całkowicie wyschnięty, jednak podczas opadów powoduje on
erozję brzegów i usuwa zaciskający go materiał koluwialny. O dużej intensywności
dopływu wody do potoku świadczą rozpadliny wycięte w gruncie przez spływającą z
okolicznych pól wodę. Widać, że obszar alimentacyjny znacznie przekracza
dokumentowany obszar osuwiskowy a ukształtowanie powierzchni sprzyja spływowi
wód do obszaru osuwiskowego.
Przeprowadzone

kartowanie

geologiczne

wykazało

istnienie

na

dokumentowanym terenie wysięków i podmokłości. Występują one w niszy osuwiska
po prawej stronie strumienia, gdzie u dołu skarpy osuwiska pojawiają się niewielkie
wycieki tworzące podmokłości. Poniżej w obrębie koluwiów utworzyło się zastoisko.
Około 15m nad opisywaną skarpą znajdujemy studnię o zwierciadle wody na 0,3m
p.p.t.
W laboratorium przebadano próbę wody pobraną z otworu nr 5. W stosunku
do betonu i konstrukcji żelbetonowych woda wykazuje małą agresję ze względu na
zawartość agresywnego dwutlenku węgla (zał.8).
Głębokości występowania sączeń oraz głębokości do wody ustabilizowanej
przedstawia tabela nr 1.
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Tab.1
Woda
Otwór numer

Sączenia

ustabilizowana

[m p.p.t.]

[m p.p.t.]
1

6.3.

Woda

Sączenia

ustabilizowana

[m n.p.m.]

[m n.p.m.]

4,5

387,2

3

1,7

1,7

387,3

387,3

5

2,2

3,5

388,6

387,3

Studnia

0,3

393,5

Własności fizyczno – mechaniczne przewierconych gruntów

Charakterystykę
oparciu

o

warunków

rezultaty

geologiczno-inżynierskich

wykonanych

prac

terenowych,

przeprowadzono
tj.

wierceń,

w

badań

makroskopowych, obserwacji terenowych oraz analizę materiałów archiwalnych.
Uogólnione wartości parametrów geotechnicznych zestawiono na załączniku nr 6.
Pod względem geologiczno – inżynierskim w podłożu budowlanym omawianego
rejonu wydzielono 4 warstwy gruntów zróżnicowanych pod względem litologii oraz
genezy. Na warstwy te składają się:

I – koluwia
II – iły i grunty mineralne rodzime zwięzło spoiste
III – nasypy
IV – grunty skaliste

Zaleganie poszczególnych warstw geotechnicznych ilustrują przekroje geologiczno –
inżynierskie (zał. 6.1-6.4).

I Koluwia – wykształcone są jako szare iły a miejscami brązowo – szare gliny
zwięzłe oraz jako rumosze składające się z łupków, zlasowanych łupków i
występującego wśród nich iłu. Miąższość ich dochodzi do 6,4m. Występują one
bezpośrednio na szarych łupkach. W obrębie ich wydzielono dwie warstwy o różnej
konsystencji,

którym

przyporządkowano

następujące

parametry

fizyczno

–

mechaniczne:
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Warstwa I A – koluwia wykształcone jako iły i rumosze ilasto łupkowe
(miękkoplastyczne)
- gęstość objętościowa
2,11T/m3
- wilgotność naturalna
28,5%
- granica płynności
56,0%
- granica plastyczności
17,8%
- stopień plastyczności
0,28
- kąt tarcia
9,70
- kohezja
32,6kPa
Warstwa I B – koluwia wykształcone jako iły i gliny zwięzłe (twardoplastyczne i
półzwarte)
- gęstość objętościowa
2,03T/m3
- wilgotność naturalna
17,7%
- granica płynności
39,0%
- granica plastyczności
19,6%
- stopień plastyczności
-0,10
18,90
- kąt tarcia
- kohezja
51,1kPa
Warstwa I C – koluwia wykształcone jako szare łupki i iłołupki, zawierające wkładki
piaskowca, łatwo się rozlasowujące, o bardzo małej wytrzymałości
na ściskanie (Rc = 0,3 MPa).
II. Iły i grunty mineralne rodzime zwięzło spoiste – pod względem geologiczno –
inżynierskim są to szare a miejscami pstre iły oraz brązowe i szare gliny zwięzłe.
Miąższość ich osiąga 7,0m. Leżą one na warstwie łupka lub piaskowca. W obrębie
ich wydzielono dwie warstwy o różnej konsystencji, którym przyporządkowano
następujące parametry fizyczno – mechaniczne:
Warstwa II A – ił (plastyczne)
-

gęstość objętościowa
wilgotność naturalna
granica płynności
granica plastyczności
stopień plastyczności
kąt tarcia
kohezja

2,07T/m3
26,9%
48,5%
18,9%
0,27
11,30
49,2kPa

Warstwa II B – iły i gliny zwięzłe (twardoplastyczne i zwarte)
-

gęstość objętościowa
wilgotność naturalna
granica płynności

2,10T/m3
24,6%
45,3%
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-

granica plastyczności
stopień plastyczności
kąt tarcia
kohezja

19,0%
0,21
12,00
43,6kPa

III Nasypy – składają się one z gliny piaszczystej z rumoszem, żużlem i głazami
piaskowca. Utwory te są barwy brązowej i spotykamy je w otworze nr 3, gdzie tworzą
1,6m miąższości nasyp. Gruntom tym przyporządkowano następujące parametry
fizyczno – mechaniczne (według PN-81/ B-03020):
-

gęstość objętościowa
wilgotność naturalna
stopień zagęszczenia
kąt tarcia

1,90T/m3
12,0%
0,60
39o

VI Grunty skaliste – warstwę tą stanowią szare ilaste, miejscami margliste łupki,
miękkie, łatwo się rozlasowujące oraz szare, niekiedy zielonkawe, drobnoziarniste
piaskowce. Łupki stanowiące główny profil podłoża to grunt skalisty miękki, o bardzo
małej wytrzymałości na ściskanie, o Rc = 0,3 MPa. Wytrzymałość ich „In situ”
powinna być lepsza, ponieważ zarówno wiercenie jak i obrabianie próbki przed
badaniem, spowodowało zapewne zwiększenie ilości spękań. Piaskowce występują
przeważnie jako wkładki wśród łupków i tylko w otworach numer 3 i 4 w dwóch
miejscach przeważają w profilu. Ich wytrzymałość na ściskanie wynosi – Rc = 24,9
MPa. W znajdującym się w korycie potoku odsłonięciu określono kąty upadu i
kierunki zapadania warstw odpowiednio na 27-40o (kąt upadu) i 223-252o (kierunki
zapadania). Pomierzone kąty upadu warstw w rdzeniach wiertniczych zawierają się w
przedziale 25 a 60o (otwór nr 4, głębokość 10,6m)

7. Ocena uzyskanych wyników

Z podanego w rozdziale 6 opisu warunków geologiczno – inżynierskich
wynika, że należy liczyć się ze skomplikowanymi warunkami gruntowymi.
Na terenie objętych badaniami spotykamy grunty będące w stanie
plastycznym, których występowanie sprzyja zjawiskom osuwiskowym. Są to gliny
zwięzłe, iły oraz rumosze ilasto - łupkowe. Ogólnie zaleganie poszczególnych warstw
można przedstawić następująco:
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•

pod warstwą gleby lub nasypem występują brązowe i brązowo – szare gliny
zwięzłe przechodzące w szare, z rzadka pstre iły. Miąższość tych utworów
wynosi od 3,3 do 7,0m.

•

poniżej, w obrębie osuwiska spotykamy szare rumosze ilasto – łupkowe, o
miąższości dochodzącej do 3,4m.

•

Od 3,3-7,0m p.p.t. spotykamy szare łupki z rzadka przewarstwiane szarym,
miejscami zielonkawym piaskowcem. W dwóch miejscach (w części otworu 3 i
4) udział piaskowca w profilu jest większy niż łupka.
Powstałe

tu

osuwisko

(osuwiska)

jest

osuwiskiem

subsekwentnym,

rozwiniętym po obu stronach potoku. Obszar osuwiskowy składa się z dwóch
osuwisk, aktywnych i okresowo aktywnych, usytuowanych po obu brzegach potoku
Stolarzówka. Szerokości i długość każdego z nich wynosi po około 100m,
powierzchnia po około 0,5ha, a różnica wysokości odpowiednio 22m (osuwisko lewe)
i 20m (osuwisko prawe). Osuwiska, głównie w dolnej części, mają nierówną
powierzchnię z podmokłościami uwidaczniającymi się szczególnie w okolicach
skarpy aktywnego, prawego osuwiska. Ruch odbywa się z dwóch kierunków w stronę
potoku Stolarzówka, który ulega zaciskaniu przez jęzory koluwiów. W następstwie
aktywności osuwisk nastąpiło uszkodzenie mostku nad potokiem Stolarzówka oraz
przylegającego do mostku korpusu i nawierzchni drogi gminnej na długości około
20m. Uszkodzenie to objawiało się obsuwaniem korpusu drogi oraz naruszeniem
konstrukcji mostku. Ewentualna ekspansja

osuwisk

w tym

kierunku

grozi

zniszczeniem drogi i mostku, a co za tym idzie, brakiem przejezdności drogi. Ponadto
osuwisko po prawej stronie potoku zagraża bezpośrednio znajdującym się do 10m od
niego zabudowaniom (stodoła) oraz linii energetycznej.
Przy pomocy programu numerycznego PROGEO opracowanego w Instytucie
Techniki Budowlanej przeprowadzono analizę stateczności stoku. Według kryteriów
przyjętych w literaturze możliwość wystąpienia osuwiska w zależności od wartości
współczynnika pewności jest następująca:
•

przy F > 1,5 bardzo mało prawdopodobne,

•

przy 1,3 < F < 1,5 mało prawdopodobne,

•

przy 1,0 < F < 1,3 prawdopodobne,

•

przy F < 1,0 bardzo prawdopodobne.

17

Na podstawie wyznaczonych parametrów obliczeniowych wykonano analizy
stateczności w dwóch przekrojach (zał.9). Analizy dały wskaźnik stateczności na
wysokim i bardzo wysokim poziomie wynoszącym FS= około 100 zarówno dla
przekroju I – I` (lewe osuwisko) jak i przekroju II – II` (prawe osuwisko). Taka
sytuacja może wynikać z tego, że badania terenowe prowadzono w bardzo suchym
okresie, co wpłynęło zapewne na poprawę właściwości ośrodka.
W celu odtworzenia parametrów geotechnicznych ośrodka gruntowego w
chwili powstawania osuwiska posłużono się analizą odwrotną.
Dla przekroju I – I` stopniowo obniżono parametry aż do poziomu 30%
wartości pierwotnej. Uzyskano wtenczas współczynnik pewności Fmin=1,42.
Wyliczona płaszczyzna poślizgu obejmuje cały stok, w górnej jego części
wykraczając poza obręb stwierdzonego w terenie osuwiska. Przebiega ona na około
24m p.p.t., czyli w obrębie łupków, a więc dużo głębiej niż płaszczyzna poślizgu
stwierdzona w terenie podczas wierceń (maksymalnie około 13m p.p.t.). Jednak
należy zaznaczyć, że tak głęboki przebieg płaszczyzny poślizgu uzyskany został
dzięki obniżeniu wytrzymałości łupkowego podłoża, a taki spadek wytrzymałości w
podłożu jest mało prawdopodobny.
Analizę odwrotną wykonano również dla przekroju II – II`. Po obniżeniu
parametrów o 40% uzyskano dwie płaszczyzny poślizgu

ze wskaźnikiem

stateczności wynoszącym FS=1,34 (płaszczyzna obejmuje cały stok) i FS=1,20
(płaszczyzna obejmująca dolną część stoku). Płaszczyzna poślizgu przebiega tu na
kontakcie łupka i rumoszu łupkowo – ilastego na głębokości 6,5m Sumaryczny
zasięg obu osunięć pokrywa się mniej więcej z zasięgiem osuwiska stwierdzonym w
terenie.
Z zebranych danych wynika, że na stokach po obu brzegach potoku, a w
szczególności po prawej jego stronie (przekrój II-II`), pod wpływem niekorzystnych
czynników będą dalej rozwijały się procesy osuwiskowe. Do niekorzystnych
czynników możemy zaliczyć głównie wpływ warunków wodnych. Woda przyczynia
się do znacznego pogorszenia właściwości wytrzymałościowych ośrodka powodując
jego uplastycznienie, a także infiltrując powoduje wymywanie drobniejszych cząstek
ze szkieletu gruntowego, co wpływa na pogorszenie nośności warstw. Dodatkowo
przepływający potok Stolarzówka wymywa zaciskający go materiał koluwialny.
Ponadto w zboczu występuje niekorzystna budowa geologiczna, szczególnie w
wierzchniej części.
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Wobec prawdopodobnego rozwoju procesu osuwiskowego niezbędne są
działania mające na celu poprawę stateczności. Można to osiągnąć poprzez
polepszenie parametrów wytrzymałościowych warstw ośrodka oraz odpowiednie
ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, gruntowych oraz uregulowanie potoku.
Przede wszystkim należy uregulować płynący między osuwiskami potok i
zabezpieczyć jego brzegi materacami kamiennymi. Ponadto należy wykonać drenaż
(szczególnie na prawym osuwisku) ujmujący sączenia i likwidujący podmokłości.
Dodatkowo proponuje się wykonać w rejonie niszczonej przez osuwisko drogi kotwy
gruntowe osadzone poniżej powierzchni poślizgu przebiegającej na około 13m p.p.t.,
ale przy tak głęboko przebiegającej płaszczyźnie poślizgu należy rozważyć
opłacalność w.w. działań. Wobec zagrożenia jakie stwarza dla budynków
gospodarczych osuwisko po prawej stronie potoku należy rozważyć również tutaj
wykonanie kotew gruntowych. Na terenie osuwiska brak jest systemu monitoringu,
wobec tego należy rozważyć jego wprowadzenie.

8. Wnioski
-

Obszar osuwiskowy, będący przedmiotem rozpoznania usytuowany jest w gminie
Ropa, w powiecie gorlickim w województwie małopolskim. Leży on około 3,5 km
na południe od miejscowości Ropa w rejonie osady Za Działem (przysiółek
Moczary). Położony jest na pograniczu płaszczowiny magurskiej i płaszczowiny
grybowskiej Karpat Zewnętrznych (fliszowych), w

budowie których w miejscu

rozpoznania biorą udział utwory paleogeńskie i czwartorzędowe.
-

Stwierdzono osunięcie się gruntu uszkadzające drogę nr 3556 oraz mostek,
zaciskające

potok

oraz

zagrażające

budynkom

gospodarczym

i

trakcji

elektrycznej.
-

Obszar osuwiskowy składa się z dwóch osuwisk, aktywnych i okresowo
aktywnych, usytuowanych po obu brzegach potoku Stolarzówka. Szerokości i
długość każdego z nich wynosi po około 100m, powierzchnia po około 0,5ha, a
różnica wysokości odpowiednio 22m (osuwisko lewe) i 20m (osuwisko prawe).

-

W

rejonie

osuwiska

występują

skomplikowane

warunki

gruntowe,

a

przemieszczeniu ulegają koluwia składające się z glin zwięzłych, iłów oraz
rumoszu łupkowo - ilastego.
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-

Zsuw odbywa się z dwóch obszarów, a płaszczyzna poślizgu przebiega na
okoo13m p.p.t (lewe osuwisko) i 6,5m p.p.t (prawe osuwisko).

-

Należy liczyć się z występowaniem gruntów w stanie plastycznym do 7,0 m p.p.t.

-

Wykonana analiza stateczności wskazuje, że obecnie oba zbocza są stateczne.
Jednak przy pogorszeniu się warunków wodnych (np. intensywne opady)
stateczność zboczy zostaje zachwiana (FS=1,20 – prawe osuwisko i 1,42 – lewe
osuwisko), co może prowadzić do dalszego rozwoju procesów osuwiskowych
szczególnie po prawej stronie potoku.

-

W celu likwidacji zagrożenia osuwiskowego proponuje się uregulowanie potoku
wraz z wzmocnieniem brzegów, wykonanie kotew mających polepszyć parametry
wytrzymałościowe warstw ośrodka oraz mającego przechwycić infiltrujące wody
drenażu.

-

Dokumentację niniejszą należy przedstawić do zatwierdzenia w 4 egzemplarzach
w Starostwie Powiatowym w Gorlicach w Wydziale Ochrony Środowiska, ul.
Biecka 3, 38-300 Gorlice.
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