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1. Wstęp 
 

Celem prac było rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla koncepcji 

projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Oława. 

W listopadzie 2007 roku została wykonana „Dokumentacja geotechniczna 

dla koncepcji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Oława, 

ETAP I” . W ramach prac rozpoznawczych wykonano 12 otworów do głębokości 

od 3,5 do 6,0 m ppt. Dla szczegółowego rozpoznania warunków gruntowo-

wodnych pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonano kolejne 

wiercenia, których lokalizacje przedstawiono na załączniku graficznym 4.1-4.12, 

natomiast profile na załącznikach 5.1-5.85. 

Do rozpoznania w/w warunków posłuŜyły: 

-  Dokumentacja geotechniczna dla koncepcji projektowej budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej dla miasta Oława, ETAP I, listopad 2007; 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 września 1998 r. (Dz. U. Nr 126 poz. 

839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych; 

-  „Geografia Fizyczna Polski”  – J. Kondracki; 

-  „Zarys geotechniki”  – Z. Wiłun; 

-  „Hydrogeologia Ogólna”  – Z. Pazdro; 

-  Materiały archiwalne; 

-  Literatura; 

-  Wizja terenu; 

-  Kartowanie geologiczno-inŜynierskie; 

-  Wykonane prace; 

-  Polskie Normy: 

 PN – 98/B – 02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

Zasady ogólne.  

PN – 86/B – 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, 

podział i opis gruntów. 

PN – 88/B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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PN – 88/B – 04452 Geotechnika. Badania polowe. 

PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

Wyniki wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich 

wykonywania przedstawiono w przedmiotowej dokumentacji. 

 

 

 

2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badań 

 
 Teren badań połoŜony jest na obrzeŜach miasta Oławy. Znajduje się na 

terenie nowych osiedli mieszkaniowych – w większości jednorodzinnych, bądź 

terenów przewidzianych do zabudowy. W większości tereny wykonywanych 

prac są wykorzystywane rolniczo, bądź stanowią nieuŜytki. Dojazdy do działek 

odbywają się drogami utwardzonymi, czasami asfaltowymi.   

 Pod względem geograficznym teren wykonanych prac znajduje się na 

obszarze Pradoliny Wrocławskiej. Powierzchnia terenu opada generalnie  

w kierunku wschodnim gdzie przepływa rzeka Oława, która jest lewobrzeŜnym 

dopływem Odry. Ogólnie teren badań jest stosunkowo płaski.  

Jest to teren uzbrojony podziemnie, naziemnie (wodociąg, gazociąg, sieć 

telekomunikacyjna, energetyczna). Jego lokalizację przedstawiono na mapie 

dokumentacyjnej w skali 1: 2 000 (załącznik 4.1-4.12).  

  

 

3. Opis wykonanych prac 
 
 
 Celem szczegółowego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla 

koncepcji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Oława 

wykonano 85 otworów badawczych od głębokości 3,0 do 6,0 m ppt. Łączny 
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metraŜ wykonanych wierceń dla etapu drugiego wynosi 297,5 mb. Otwory 

oznaczono numeracją od O-13 do O-97. Miejsca wykonywanych wierceń 

przedstawiono na mapach  dokumentacyjnych w skali 1: 2 000 (załącznik 4.1-

4.12). 

Wiercenie otworów wykonano zestawem Firmy Eijelkamp stosując świder 

rurowy Ø 110 mm pod rury osłonowe Ø 96 mm, których celem było zamkniecie 

nawiercanego poziomu wód podziemnych. 

W trakcie wiercenia wykonywano szczegółowy opis makroskopowy 

przewiercanych gruntów zwracając główną uwagę na rodzaj gruntu, barwę, 

wilgotność, stan konsystencji, zagęszczenia, zawartość części organicznych. 

Ponadto prowadzono obserwacje zwierciadła wody gruntowej. 

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworów 

(zał. 5.1 – 5.85). Po odwierceniu i wykonaniu niezbędnych obserwacji otwory 

zlikwidowano wydobytym urobkiem, starając się zachować kolejność 

przewiercanych warstw gruntów w poszczególnych miejscach wierceń.  

Prace w terenie wykonane zostały pod nadzorem autorów przedmiotowej 

dokumentacji.  

 

 

4. Opis warunków gruntowo-wodnych 

  

Wykonanymi otworami rozpoznano podłoŜe od głębokości 3,0 do 6,0 m 

ppt. Wierzchnią ich warstwę o miąŜszości rzędu około 0,2 - 1,4 m stanowi gleba 

oraz grunty nasypowe (rejon dróg, ulic) składające się ze Ŝwiru, gliny, gruzu itp. 

PoniŜej zalegają utwory gliniaste wykształcone jako gliny, gliny pylaste, gliny 

piaszczyste, lokalnie piaski gliniaste, które głębiej przechodzą w gliny pylaste 

zwięzłe, gliny zwięzłe oraz iły pylaste. W większości wykonanych wierceń pod 

utworami gliniastymi występują utwory piaszczysto-Ŝwirowe wykształcone jako 

piaski średnie, piaski drobne, piaski pylaste, piaski grube oraz pospółki. Lokalnie 

nawiercono utwory organiczne wykształcone jako namuły gliniaste i piaszczyste.  
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Zaleganie rozpoznanych gruntów w poszczególnych miejscach wierceń 

przedstawiono na profilach geotechnicznych otworów (zał. 5.1 – 5.85). Zgodnie 

z PN-81/B-03020 podzielono je na warstwy geotechniczne. Parametry ich 

przedstawiono poniŜej: 

 

• Warstwa I  – gleba, grunty nasypowe. Osiągają miąŜszość od ~ 0,2 do ~ 

1,4 m. Grunty nasypowe składają się ze Ŝwiru, gliny, kawałek 

cegieł itp. Występują w rejonie dróg, ulic, placów. Powstały w 

sposób niekontrolowany, bądź budują korpusy nasypów 

drogowych. 

 

 

• Warstwa I I  – namuły gliniaste, namuły piaszczyste, torfy. Zostały 

stwierdzone sporadycznie w dwóch wykonanych otworach 

(O-33, O-93). Mają barwy szare, ciemnoszare, czarne. Są 

wilgotne i mokre. Zostały stwierdzone w stanie 

miękkoplastycznym, plastycznym. Zawartość części 

organicznych waha się od 15-35%. Ze względu na duŜą 

zawartość części organicznych grunty te naleŜy uznać na 

nienośne i nie podano dla nich parametrów geotechnicznych.  

 

 

• Warstwa I I I  – gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste. 

Utwory te zostały stwierdzono najczęściej pod warstwą gleby 

bądź nasypów. Mają barwy brązowe, ciemnobrązowe, 

popielate. Są wilgotne i zostały nawiercone w większości 

wykonanych wierceń. Stanowią generalnie warstwę ciągłą. Ze 

względu na stan gruntów warstwa ta została rozdzielona na:  
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- Warstwa IIIa w stanie twardoplastycznym 

- stopień plastyczności IL = 0,20 

- gęstość objętościową ς = 2,10 g/cm 3 

- kąt tarcia wewnętrznego фu = 16o 

- kohezja cu = 18 kPa 

 

- Warstwa IIIb w stanie plastycznym 

- stopień plastyczności IL = 0,40 

- gęstość objętościowa ς = 2,02 g/cm 3 

- kąt tarcia wewnętrznego фu = 11o 

- kohezja cu = 10 kPa 

 

- Warstwa IIIc w stanie miękkoplastycznym 

- stopień plastyczności IL = 0,65 

- gęstość objętościowa ς = 1,95 g/cm 3 

- kąt tarcie wewnętrznego фu = 6o 

- kohezja cu = 7 kPa 

 

 

• Warstwa IV – gliny pylaste zwięzłe, gliny zwięzłe, iły pylaste. Utwory te 

zostały stwierdzono generalnie w południowej części terenu 

badań. Mają one barwy popielate i ciemnoszare. Nie stanowią 

warstwy ciągłej. Są wilgotne i ze względu na stan gruntów 

warstwa ta została rozdzielona na:  

 

- Warstwa IVa w stanie twardoplastycznym 

- stopień plastyczności IL = 0,15 

- gęstość objętościową ς = 2,00 g/cm 3 

- kąt tarcia wewnętrznego фu = 17o 

- kohezja cu = 20 kPa 
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- Warstwa IVb w stanie plastycznym 

- stopień plastyczności IL = 0,35 

- gęstość objętościowa ς = 1,85 g/cm 3 

- kąt tarcia wewnętrznego фu = 12o 

- kohezja cu = 11 kPa 

 

• Warstwa Vb – piaski średnie, drobne, pylaste i grube średnio zagęszczone, 

Występują w większości wykonanych wierceń. Są wilgotne 

oraz zawodnione. Mają barwy brązowe, jasnobrązowe, 

jasnoszare, szare Ŝółte. Charakteryzują się następującymi 

parametrami: 

 

- stopniem zagęszczenia ID = 0,40 

- gęstością objętościową ς = 1,85 g/cm 3 

- kątem tarcie wewnętrznego фu = 32o 

 

• Warstwa Va – pospółki o stanie średnio zagęszczonym. Występują  

w większości jako wkładki utworów piaszczystych. Mają 

barwy jasnoszare, szare, Ŝółte, brązowe. Pospółki występujące 

blisko powierzchni terenu są w większości zaglinione. 

Charakteryzują się następującymi parametrami:  

 

- stopniem zagęszczenia ID = 0,50 

- gęstością objętościową ς = 1,95 g/cm 3 

- kątem tarcie wewnętrznego фu = 38o 

 

 

Do dalszych obliczeń zgodnie z normą PN-81, B-03020 naleŜy stosować 

współczynnik materiałowy γm równy 0.9 lub 1.1 przyjmując wartość 

obliczeniową bardziej niekorzystną. 
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Parametry gruntów oznaczono metodą B, C wg PN-81/B-03020 

przyjmując jako wiodące stopień plastyczności (IL) dla gruntów spoistych, 

zagęszczenia (ID) dla niespoistych piaszczysto-Ŝwirowych, zawartość części 

organicznych dla namułów. 

 

W obrębie rozpoznanych gruntów określono występowanie zwierciadła 

wody. Głębokość jego występowania przedstawiono w poniŜszej tabeli.  

 

Numer otworu 
Głębokość zwierciadła wody 

m p.p.t. 
Głębokość sączenia wody 

m p.p.t. 

O-13 1,7 - 

O-14 1,9 - 

O-15 1,4 - 

O-16 1,1 - 

O-17 1,0 - 

O-18 1,0 - 

O-19 1,0 - 

O-20 - - 

O-21 1,3 - 

O-22 1,3 - 

O-23 1,0 - 

O-24 1,1 - 

O-25 1,0 - 

O-26 1,2 - 

O-27 - 1,2 

O-28 0,8 - 

O-29 1,2 - 

O-30 1,2 - 

O-31 1,5 - 

O-32 2,1 - 

O-33 1,6 1,0 

O-34 1,5 - 

O-35 2,5 - 
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O-36 1,5 - 

O-37 2,7 - 

O-38 2,7 - 

O-39 2,8 - 

O-40 - - 

O-41 2,2 - 

O-42 1,2 - 

O-43 1,8 - 

O-44 1,1 - 

O-45 1,6 - 

O-46 1,4 - 

O-47 0,8 - 

O-48 - 2,2 

O-49 0,7 - 

O-50 - 0,6 

O-51 - 1,0 

O-52 1,0 - 

O-53 - 1,2 

O-54 - 0,6 

O-55 - - 

O-56 1,9 - 

O-57 2,1 - 

O-58 1,4 - 

O-59 2,0 - 

O-60 1,5 - 

O-61 1,4 - 

O-62 1,4 - 

O-63 1,5 - 

O-64 2,1 - 

O-65 2,0 - 

O-66 1,8 - 

O-67 2,6 - 

O-68 2,0 - 

O-69 2,7 - 
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O-70 1,5 - 

O-71 1,8 - 

O-72 2,5 - 

O-73 2,2 - 

O-74 - - 

O-75 2,5 - 

O-76 2,6 - 

O-77 - - 

O-78 2,1 - 

O-79 2,2 - 

O-80 2,3 - 

O-81 2,4 - 

O-82 2,1 - 

O-83 2,5 - 

O-84 3,3 - 

O-85 2,5 - 

O-86 3,5 - 

O-87 2,5 - 

O-88 2,5 - 

O-89 - - 

O-90 3,1 - 

O-91 3,0 - 

O-92 2,3 - 

O-93 2,6 1,8 

O-94 2,5 - 

O-95 2,0 1,2 

O-96 1,6 - 

O-97 - - 

 

Zasilanie wód odbywa się drogą bezpośredniej infiltracji wód opadowych, 

roztopowych. W związku z powyŜszym okresowo (susza, opady) naleŜy się 

liczyć z wahaniem zwierciadła wody, a wysięki w okresie suszy mogą zanikać, 

natomiast w okresie opadów mogą być bardziej intensywne i wydajne.  
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Wiercenia wykonywane były w okresie suchym, dlatego naleŜy się liczyć 

z moŜliwym płytszym zaleganiem zwierciadła wody. Wg informacji od 

społeczności lokalnej wahania zwierciadła wody dochodzą do około 1,0 m. 

Wg Z. Pazdro „Hydrogeologia ogólna”  współczynnik filtracji dla warstwy 

wodonośnej piaszczysto –Ŝwirowej wynosi k = 10-4 m/s. 
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5. Wnioski i zalecenia 

 
1. Wykonanymi otworami rozpoznano punktowo podłoŜe od głębokości 3,0 

do 6,0 m ppt. Lokalizację miejsc wierceń przedstawiono na mapach 

dokumentacyjnych w skali 1: 2 000 (załącznik 2.1-2.12). 

 

2. Zaleganie rozpoznanych gruntów w poszczególnych miejscach wierceń 

przedstawiono na profilach geotechnicznych otworów (zał. 5.1 – 5.85),  

a ich parametry opisano w rozdziale 4. 

 

3. Rozpoznany pierwszy przypowierzchniowy poziom wody gruntowej 

występuje w obrębie doliny rzeki Oława. Warstwę wodonośną stanowią 

utwory piaszczyste. Podczas wierceń zwierciadło jej zostało nawiercone  

i ustabilizowane na głębokości od 0,7 do 3,5 m ppt.  

 

4. Zasilanie wód gruntowych odbywa się drogą bezpośredniej infiltracji wód 

opadowych, roztopowych. W związku z tym okresowo (susza, opady) 

ulegać będzie wahaniom, a wysięki mogą zanikać bądź liczniej 

występować i być bardziej wydajne (intensywne).  

 

5. Wg Z. Pazdro „Hydrogeologia ogólna”  współczynnik filtracji dla warstwy 

wodonośnej piaszczysto-Ŝwirowej wynosi k =  10-4 m/s. 

 

6. Prace ziemne (wykopy) zaleca się wykonać w okresie moŜliwie suchym, 

bezdeszczowym. 

 

7. W obrębie zawodnionych utworów piaszczystych wykopy naleŜy 

wykonywać w obudowie. 

 

8. W miejscach płytkiego występowania zwierciadła wody naleŜy się liczyć 

z potrzebą odwodnienia terenu, szczególnie w części zachodniej  
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i południowej terenu wykonanych prac. Sposób jego wykonywania 

pozostawia się wykonawcy prac. 

 

9. W przypadku występowania w poziomie ułoŜenia kanału gruntów 

organicznych (namułów, torfów), utworów miękkoplastycznych  

i plastycznych naleŜy dokonać częściowej ich wymiany (około 0,3 m) na 

podsypkę piaskowo-Ŝwirową.  

 

10. Na odcinkach przebiegu kanału w drogach do zasypu na górną warstwę 

uŜyć kruszywa stosowanego w budownictwie drogowym, które będzie 

gwarantować uzyskanie wymaganego zagęszczenia i nośności dla 

nawierzchni dróg.  

 

11. Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych naleŜy 

zinwentaryzować stan urządzeń i instalacji podziemnych.  

 

12. Rozpoznane podłoŜe pod względem urabialności zaliczono do 

następujących kategorii:  

III kategoria – gleba, nasypy (5%) 

IV kategoria – gliny, iły, piaski, pospółki (95%) 

 

13. Na terenie wykonywanych prac nie stwierdzono występowania aktywnych 

powierzchniowych ruchów mas ziemnych. 

 

14.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 24.09.1998 r. „W sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” , oraz 

Polską Normą PN-B-02479 „Dokumentowanie geotechniczne - Zasady 

ogólne”  na omawianym terenie występują „proste warunki gruntowe”   

i proponuje się przyjęcie „ I kategorii geotechnicznej” . Kategorię 

geotechniczną określi Generalny Projektant obiektu. 






















