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1. WSTĘP 

Niniejsza opinia geotechniczna z dokumentacją badan podłoża gruntowego została 

wykonana na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie w celu 

ustalenia warunków geotechnicznych podłoża pod planowaną inwestycję. Opinię wraz 

z dokumentacją opracowano w celu uzupełnienia zatwierdzonej „Dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na 

działkach nr 5/2 (AM-72), nr 6 (AM-73), nr 3/2 (AM-74) i nr 5/2 (AM-86) obręb Oława, 

dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej SUW Nowy Otok – 

ul. Gazowa. Etap od ul. Gazowej do ul. Jeżynowej” dz. nr 15/5, 15/6 (AM-87), dz. nr 2, 

3, 6, 5/2, 5/1, 13, 1 (AM-86), dz. nr 3/1, 3/2, 4 (AM-74), dz. nr 8, 7, 6 (AM-73), dz. nr 12, 

5/2, 6 (AM-72), dz. nr 75 (AM-91), obręb Oława” o dodatkowe rozpoznanie geologiczne 

w punktach O-A, O-B, O-C. Oś planowanego wodociągu na badanym odcinku 

przechodzić będzie na głębokości 3,5 m p.p.t. 

Opinia wraz z dokumentacją została sporządzona w oparciu o wytyczne zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych” (Dz. U. nr 0, poz. 463). 

2. METODYKA BADA Ń POLOWYCH I LABORATORYJNYCH 

2.1. Badania polowe 

Prace przeprowadzono w dniu 10.10.2014 r. Odwiercono 3 otwory geotechniczne 

o głębokości 5,0 m (otwory nr O-A, O-B, O-C). Dla określenia stopnia zagęszczenia 

gruntów sypkich przy wytypowanym przez dozór geologiczny otworze wiertniczym nr O-

A i O-B wykonywano sondowania sondą dynamiczną SD-10. W trakcie wierceń pobrano 

próbki gruntów o naturalnym uziarnieniu (NU) i o naturalnej wilgotności (NW) do 

szczegółowych badań laboratoryjnych. Próbki gruntów sklasyfikowano zgodnie z Normą 

PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998. 

2.2. Prace geodezyjne 

Objęły tyczenie i niwelację otworów. Tyczenie wykonano metodą domiarów 

prostokątnych do istniejącej sytuacji. Niwelację dowiązano do istniejącej osnowy 

geodezyjnej, reperów o znanej wysokości bezwzględnej. 

2.3. Badania laboratoryjne 

W laboratorium mechaniki gruntów Firmy UGPiOŚ Wojciech Zawiślak wykonano 12 

szczegółowych analiz makroskopowych pobranych gruntów. 
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2.4. Część dokumentacyjna 
 
Na podstawie wyników badań polowych opracowano karty dokumentacyjne otworów 

geotechnicznych, przekrój geotechniczny oraz część opisową wraz z mapami. 

2.5. Metodyka wykonanych bada ń 

Badania polowe: 

Sondowania dynamiczne SD-10: 

Sondowania dynamiczne wykonane zostały przez zgodnie z wymogami normy PN-B-

04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

3. INFORMACJE OGÓLNE O TERENIE 

Badania geologiczne wykonano w południowej części miasta Oława (gmina Oława, 

powiat oławski, województwo dolnośląskie) na odcinku pomiędzy torami kolejowymi 

w części zachodniej i ulicą Gazową we wschodniej części miasta. 

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

Lokalizację wykonanych otworów geotechnicznych przedstawiono na zał. nr 2.  

Powierzchniową warstwę we wszystkich otworach tworzy nasyp niekontrolowany 

o miąższości 0,40 m p.p.t., pod którym występują utwory rodzime. W składzie nasypów 

stwierdzono występowanie mieszaniny gleby i gruzu (kawałki cegieł, kamienie). 

Ze względu na niejednorodność składu pod względem rodzaju i stanu nasypów należy 

sklasyfikować je jako grunty nienośne i nie nadające się do celów budowlanych. 

Zalegające poniżej nasypów utwory rodzime tworzą sypkie i spoiste utwory rzeczne. 

Grunty rodzime sklasyfikowano i przyjęto ich nazwy zgodnie z normami PN-86/B-

02480:1986 i PN-B-02481:1998 kierując się rodzajem i genezą gruntów oraz 

jednolitością parametrów geotechnicznych. 

4.1. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

Niezbędne do obliczeń statycznych parametry (wartości charakterystyczne x(n)): gęstość 

objętościową (ρ), kąt tarcia wewnętrznego gruntu (φu), spójność gruntu (Cu), 

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (M0), moduł pierwotnego odkształcenia 

gruntu (E0) oraz wilgotność naturalną (wn) wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-

03020 metod ą B z tabel i wykresów zależności pomiędzy tymi parametrami a cechą 

wiodącą (IL i ID) podanych w w/w normie. Stopień plastyczności (IL) i stopień 

zagęszczenia (ID) wyznaczono na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych. 
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Parametry podano w tabeli parametrów fizyczno-mechanicznych (zał. nr 6) dla każdej 

warstwy geotechnicznej, uśredniając wyniki badań laboratoryjnych i terenowych. 

4.2. Warstwy geotechniczne 

Pomijając nasypy, kierując się rodzajem i genezą gruntów oraz jednolitością 

parametrów geotechnicznych, w podłożu wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

Warstwa O  - czwartorzędowe, zastoiskowe namuły gliniaste, miękkoplastyczne, 

o wysokich wartościach parametrów ściśliwości i pęcznienia. 

• kąt tarcia wewnętrznego φ* = 5,0O, spójność Cu* = 10,0 kPa, gęstość objętościowa 

ρ* = 1,30 t.m-3 przy wilgotności naturalnej Wn = 29,4 %. 

*parametry wg Z. Wiłuna „Zarys geotechniki” 2000. 

Warstwa C4  

Plastyczne gliny pylaste próchniczne: 

• Stopień plastyczności IL = 0,40.  

• Gęstość objętościowa ρ = 1,90 t.m-3 przy wilgotności naturalnej wn = 23,8 %.  

• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 11,0O.  

• Spójność Cu = 10,2 kPa.  

• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 18,2 MPa. 

• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 12,7 MPa. 

Warstwa C3  

Plastyczne gliny pylaste, gliny piaszczyste: 

• Stopień plastyczności IL = 0,30.  

• Gęstość objętościowa ρ = 2,05 t.m-3 przy wilgotności naturalnej wn = 21,0 %.  

• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 13,2O.  

• Spójność Cu = 13,3 kPa.  

• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 23,6 MPa. 

• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 16,5 MPa. 

Ze względu na zawartość części organicznych parametry geotechniczne warstwy C3 obniżono 

o 5.0% w stosunku do normatywnie przyjętych dla wyżej wymienionych gruntów przy stopniu 

plastyczności IL = 0.30. Są to grunty niskoorganiczne. 
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Warstwa C2  

Twardoplastyczne gliny piaszczyste: 

• Stopień plastyczności IL = 0,20.  

• Gęstość objętościowa ρ = 2,20 t.m-3 przy wilgotności naturalnej wn = 12,0 %.  

• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 14,8O.  

• Spójność Cu = 17,0 kPa.  

• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 29,4 MPa,  

• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 20,6 MPa. 

Warstwa C1  

Twardoplastyczne gliny pylaste, gliny piaszczyste: 

• Stopień plastyczności IL = 0,10.  

• Gęstość objętościowa ρ = 2,15 t.m-3 przy wilgotności naturalnej wn = 16,0 %.  

• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 16,4O.  

• Spójność Cu = 22,1 kPa.  

• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 37,2 MPa,  

• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 26,0 MPa. 

Warstwa IId 

Luźne piaski średnie: 

• Stopień zagęszczenia ID = 0,33.  

• Gęstość objętościowa ρ = 1,80 t.m-3 dla gruntu wilgotnego przy wn = 16,0% 

• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 31,9O.  

• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 70,0 MPa,  

• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 59,0 MPa. 

Warstwa IIc 

Średnio zagęszczone piaski średnie: 

• Stopień zagęszczenia ID = 0,40.  

• Gęstość objętościowa ρ = 2,00 t.m-3 dla gruntu nawodnionego przy wn = 22,0% 

• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 32,4O.  

• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 79,3 MPa,  

• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 66,9 MPa. 
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Warstwa IIb 

Średnio zagęszczone piaski średnie i piaski średnie ze żwirem: 

• Stopień zagęszczenia ID = 0,45.  

• Gęstość objętościowa ρ = 1,85 t.m-3 dla gruntu wilgotnego przy wn = 14,0% 

• Gęstość objętościowa ρ = 2,00 t.m-3 dla gruntu nawodnionego przy wn = 22,0% 

• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 32,7O.  

• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 86,7 MPa,  

• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 73,2 MPa. 

Warstwa IIa 

Średnio zagęszczone piaski średnie ze żwirem: 

• Stopień zagęszczenia ID = 0,59.  

• Gęstość objętościowa ρ = 1,85 t.m-3 dla gruntu wilgotnego przy wn = 14,0% 

• Gęstość objętościowa ρ = 2,00 t.m-3 dla gruntu nawodnionego przy wn = 22,0% 

• Kąt tarcia wewnętrznego φ = 33,6O.  

• Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0 = 110,4 MPa,  

• Moduł pierwotny odkształcenia E0 = 93,1 MPa. 

Szczegółowy układ przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono 

na kartach dokumentacyjnych otworów wiertniczych (zał. nr 4.1 – 4.3) i przekroju 

geotechnicznym (zał. nr 7), a parametry fizyczno-mechaniczne dla tych warstw zawarto 

w tabeli (zał. nr 6). 

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

Wodę podziemną nawiercono we wszystkich otworach jako poziom o zwierciadle 

swobodnym i naporowym (tabela nr 1).  

Tabela nr 1  

Nr otworu 

Rzędna 

terenu 

[m n.p.m.] 

Zwierciadło 

nawiercone  

[m p.p.t.] 

Zwierciadło 

ustabilizowane  

[m p.p.t.] 

Rzędna 

zwierciadła 

nawierconego  

[m n.p.m.] 

Rzędna 

zwierciadła 

ustabilizowanego  

[ m n.p.m.] 

O-A 128,70 
1,6 1,6 127,10 127,10 

4,4 1,6 124,30 127,10 

O-B 128,53 
1,4 1,4 127,13 127,13 

3,4 1,4 125,13 127,13 

O-C 128,82 
3,0 1,7 125,82 127,12 

4,6 1,7 124,22 127,12 
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Rzędna ustabilizowanego zwierciadła wody podziemnej w okresie wykonanych robót 

(stan na październik 2014 r.) występowała na poziomie 127,10 – 127,13 m n.p.m. 

Z uwagi na lokalizację obszaru badań w dolinie rzecznej zwierciadło wód gruntowych 

może podlegać wahaniom sezonowym ± 1,00 m w stosunku do stanu stwierdzonego na 

dzień 10.10.2014 r. 

W przypadku intensywnych opadów deszczu lub topnienia pokrywy śnieżnej może 

zaistnieć sytuacja występowania wody ’zawieszonej’ na stropie gruntów spoistych tuż 

pod warstwą gleby. 

6. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE 
 

1) Podłoże gruntowe rozpoznano punktowo. Wykonano 3 otwory o głębokości 

5,0 m p.p.t., o łącznym metrażu 15,0 mb. 

2) Wydzielono warstwy geotechniczne, a profile litologiczne zestawiono na kartach 

otworów geotechnicznych oraz na przekroju geotechnicznym. 

3) Czwartorzędowe, miękkoplastyczne namuły gliniaste, o wysokich wartościach 

parametrów ściśliwości i pęcznienia, warstwy geotechnicznej O – nie nadają się 

do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych. 

4) Stwierdzone grunty sypkie – piaski średnie i piaski średnie ze żwirem 

zgrupowane w warstwach IIa, IIb, IIc o stopniu zagęszczenia ID = 0,59 – 0,40 

charakteryzują się bardzo dobrymi i dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. 

5) Stwierdzone grunty sypkie – piaski średnie zgrupowane w warstwie IId o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,33 charakteryzują się niskimi parametrami 

wytrzymałościowymi. Są to grunty luźne. 

6) Plastyczne gliny pylaste próchniczne wydzielone w warstwie C4 charakteryzują 

się stopniem plastyczności IL = 0,40. Są to grunty o bardzo niskich parametrach 

wytrzymałościowych i nie powinny stanowić podłoża budowlanego. 

7) Plastyczne gliny pylaste i gliny piaszczyste wydzielone w warstwie C3 

charakteryzują się stopniem plastyczności IL = 0,30. Są to grunty o bardzo 

niskich parametrach wytrzymałościowych. 

8) Twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny pylaste wydzielone w warstwie C1 

i C2 charakteryzują się stopniem plastyczności IL = 0,10 - 0,20. Są to grunty 

o niskich parametrach wytrzymałościowych. 
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9) W przypadku gruntów spoistych należy pamiętać, że są to grunty wysadzinowe 

i bardzo wrażliwe na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.  

10)Wodę gruntową nawiercono we wszystkich otworach. Poziom wody stabilizował 

się na rzędnej 127,10 – 127,13 m n.p.m. 

11)Warunki gruntowe na omawianej działce należy uznać za skomplikowane  

ze względu na położenie obszaru badań w dolinie rzeki Oława (zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posada wiania obiektów budowlanych”, Dz. U. nr 0, poz. 463). Fragment doliny 

kopalnej Oławy dokumentuje otwór nr O-C. 

7. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463). 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

- http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ 

- http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/ 

- http://isap.sejm.gov.pl/ 


