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Wstęp 
 

Dokumentację opracowano na zlecenie Pana inŜ. Zbigniewa Wydrycha 45-776 Opole         

ul. Kasprzaka 1a. 

Przedmiotem opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych w podłoŜu tras 

kolektora kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków na obszarze wsi Grocholub gm. Walce dla 

oceny geotechnicznych warunków ich posadowienia. Kolektory grawitacyjne φ 200 PVC będą 

posadowione na głębokościach od 1,5 – 2,5 m ppt a tłocznia ścieków wykonana z polime-

robetonu zostanie osadzona na głębokości do 5,0 m ppt. Roboty ziemne związane z posado-

wieniem kolektorów będą realizowane odcinkami w wykopach otwartych, posadowienie tłoczni 

ścieków zostanie wykonane w wykopie otwartym odwodnionym miejscowo.  

Obiekty naleŜą do I - II kategorii geotechnicznej, warunki gruntowo-wodne w podłoŜu są 

proste.  

Zakres prac został określony przez Zleceniodawcę. Zgodnie z nim wykonano:  

• wizję terenową, 

• wytyczenie otworów geotechnicznych w punktach wskazanych przez Zleceniodawcę na 

podstawie planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:1000. Rzędne terenu w miejscach 

wierceń obliczono na podstawie inmterpolacji kartometrycznej z map j.w. 

• 11 otworów geotechnicznych do głębokości 2,0 – 5,0 m ppt. o łącznym metraŜu 30,7 mb, 

• 4 sondowania dynamiczne sondą udarową SL dla określenia stopnia zagęszczenia grun-

tów niespoistych w podłoŜu o łącznym metraŜu  5,3 mb. 

• badania makroskopowe gruntów oraz pomiary zwierciadła wody w otworach, 

• opróbowanie wody gruntowej do badań laboratoryjnych, 

Prace terenowe – wiercenia i badania wykonano w dniach 8 - 11.08.2008r pod dozorem 

geologicznym uprawnionego geologa mgr Tadeusza Wołkowicza oraz autora opracowania. 

• badania laboratoryjne wody gruntowej obejmujące oznaczenie agresywności w stosunku 

do betonu, 

• opracowanie w formie dokumentacji zawierającej m.in.: mapę orientacyjną, mapy doku-

mentacyjne, karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych, karty wyników badań 

sondą udarową SL, zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów obliczonych 

metodami A i B wg PN-81/B-03020 oraz część tekstową. 

Podstawą prawną wykonania dokumentacji jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wew-

nętrznych  i Administracji z dnia 24.09.98r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków po-

sadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839). 
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1. PołoŜenie, morfologia i charakterystyka ogólna terenu 

Badania wykonano wzdłuŜ ulic wsi Grocholub w punktach wskazanych przez Zlecenio-

dawcę. Powierzchnia terenu wzdłuŜ tras jest wyniesiona do 174,70 – 182,70 m npm i ogólnie 

jest nachylona w kierunku południowo - wschodnim do doliny cieku rozcinającego wysoczyz-

nę, będącego dopływem rzeki Straduni – lewobrzeŜnego dopływu Odry.  

Pod względem morfologicznym wg podziału J. Kondrackiego teren badań jest fragmentem 

wysoczyzny polodowcowej w obrębie Niecki Kozielskiej na granicy PłaskowyŜu Głubczyc-

kiego. Całość terenu naleŜy do Niziny Śląskiej. 

W podłoŜu ulic miejscowości przebiega uzbrojenie podziemne.  

 

2. Budowa geologiczna   

W podłoŜu, rozpoznanym do głębokości 2,0 - 5,0 m ppt. stwierdzono występowanie utwo-

rów czwartorzędowych wykształconych jako plejstoceńskie osady wodnolodowcowe zlodo-

wacenia środkowo-polskiego wykształcone jako piaski gliniaste, gliny pylaste zwięzłe i gliny 

piaszczyste przewarstwione i podścielone piaskami oraz pospółką lub Ŝwirem. Zabarwienie 

gruntów rodzimych Ŝółte i brązowe. 

Powierzchnię pokrywają nasypy niebudowlane mineralne z glebą oraz gruzowe i lokalnie 

gliniaste. Nasypy zalegają do 0,4 – 1,6 m ppt. 

 

3. Warunki wodne 

W otworach badawczych 9 - 11, połoŜonych w południowo-wschodniej części miejscowości  

przy ul. Opolskiej i Łąkowej stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle swo-

bodnym, stabilizującym się w okresie badań na głębokościach 1,3 - 1,5 m ppt. W otworze nr 7 

zlokalizowanym w rejonie skrzyŜowania ulic Opolskiej i Miodowej woda gruntowa o zwier-

ciadle napiętym przez przewarstwienia glin i pyłów, została nawiercona na głębokości 4,70 m 

ppt. i ustabilizowała się na 3,10 m ppt. Lustro wód gruntowych jest nachylone w kierunku 

południowo-wschodnim do dolinki cieku odprowadzającego wody z wysoczyzny do rzeki 

Straduni.  

Zasilanie poziomu wodonośnego czwartorzędowego w obszarze wysoczyzny następuje na 

drodze infiltracji wód opadowych. Wahania stabilizacji lustra wód gruntowych są  uzaleŜnione 

od warunków atmosferycznych i pory roku. Wg informacji uzyskanej w terenie oraz obserwacji 

studni kopanych w gospodarstwach, wahania te nie przekraczają + 0,5 m w stosunku do pozio-

mu stwierdzonego podczas badań.  
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NiezaleŜnie od zasadniczego zwierciadła wody gruntowej, w obrębie niejednorodnych 

litolo-gicznie gruntów, rozpoznanych w otworze nr 7, stwierdzono sączenia wody o 

zróŜnicowanej intensywności występujące w przedziale głębokości 3,0 – 3,5 m ppt.  

Współczynniki filtracji dla gruntów przepuszczalnych moŜna przyjmować w wysokości: 

                             -  piaski drobne i pylaste                   2 m/d 

                       -  piaski średnie                               15 m/d 

                               -  dla pospółek i Ŝwirów                  30 m/d  

Względem betonu wody gruntowe wykazują cechy agresywności węglanowej la2. 

 

4. Geotechniczna charakterystyka gruntów  

Rozpoznane w podłoŜu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zróŜnicowane pod 

względem własności geotechnicznych. Wydzielono następujące warstwy: 

warstwa I   - nasypy niebudowlane mineralne z glebą oraz gruzowe i gliniaste występujące we 

wszystkich otworach, za wyjątkiem otworu nr 8. Grunty te są luźne i twardo-

plastyczne. Nie stanowią podłoŜa dla posadowień bezpośrednich. 

warstwa IIa - piaski gliniaste oraz gliny pylaste zwięzłe i pyły występujące w stropie gruntów 

niespoistych do głębokości 0,8 – 2,3 m ppt w otworach 1, 5 - 8. Są to grunty 

twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL = 0,20 i symbolu konsolidacji B. 

warstwa IIb – gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe rozpoznane w otworze nr 7 do 

głębokości 4,7 m ppt w formie dwóch warstw rozdzielonych piaskiem średnim – 

w przedziale głębokości 2,3 – 2,8 m ppt i 3,5 – 4,7 m ppt. Grunty są plastyczne    

o stopniu plastyczności IL = 0,30 i symbolu konsolidacji B 

warstwa IIc – wilgotne piaski drobne i pylaste występujące pod nasypami w otworze nr 3 i nie 

przewiercone. Grunty są średnio zagęszczone o ID = 0,50. 

warstwa IId  - wilgotne, mokre i nawodnione piaski średnie lokalnie przewarstwione piaskiem 

gliniastym oraz pyłem stwierdzone w otworach 1 oraz 5 – 11 poniŜej głębokości  

0,7 - 2,8 m ppt. W otworach 1, 7 - 8 oraz 10 nie zostały przewiercone. Są to 

grunty średnio zagęszczone  o ID = 0,55. 

warstwa IIe  - wilgotne, mokre i nawodnione piaski średnie, rozpoznane w otworach 3, 9 i 11 

ponizej 1,6 - 2,6 m ppt i nie przewiercone.  

                       Stopień zagęszczenia gruntów ID = 0,70 

warstwa IIf -    wilgotne pospółki i Ŝwiry występujące pod nasypami lub piaskami w otworach 

4 i 6 i nie przewiercone. Grunty są zagęszczone o ID = 0,70 
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Zagęszczenie gruntów niespoistych określono na podstawie sondowań dynamicznych sondą 

udarową SL (zał. 05). 

Zaleganie wydzielonych warstw geotechnicznych w podłoŜu przedstawiono na kartach do-

kumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał. 03), natomiast parametry geotechniczne dla 

poszczególnych warstw, ustalone metodami A i B wg PN-81/B-03020, zestawiono w załącz-

niku „Legenda do przekrojów” (zał. 04). 

 

5. Wnioski 

5.1   PodłoŜe wzdłuŜ tras projektowanej kanalizacji oraz w rejonie lokalizacji tłoczni ścieków 

budują grunty rodzime niejednorodne litologicznie, nośne, przydatne do bezpośredniego 

posadowienia. 

5.2    Poziom posadowienia sieci naleŜy przyjąć poniŜej strefy przemarzania tj. 1,0 m ppt. oraz 

poniŜej gruntów nasypowych. W miejscach przegłębiających się nasypów naleŜy je wy-

mienić na nasyp piaszczysty lub piaszczysto-Ŝwirowy zagęszczony do ID≥ 0,60. 

5.3    Nośność podłoŜa naleŜy obliczać przy wykorzystaniu parametrów fizyko-mechanicznych 

gruntów zestawionych w załączniku „Legenda do przekrojów”. 

5.4    Bezpośrednie posadowienie tłoczni ścieków będzie wymagało miejscowego odwodnienia 

wykopu fundamentowego. 

5.5  Roboty ziemne dla tras kolektora powinny być wykonywane odcinkami w wykopach 

otwartych właściwie zabezpieczonych a w rejonie południowo-wschodnich części miej-

scowości odwodnionych odpowiednio do potrzeb. NaleŜy uwzględnić niekorzystny 

wpływ robót odwodnieniowych na sąsiadujące zabudowania. 

5.6   Odsłonięte w wykopach grunty spoiste warstw IIa  i IIb  naleŜy chronić przed wodami 

opadowymi i przemarzaniem. Grunty gliniaste nie nadają się jako zasypki kanalizacji       

w obrębie jezdni.  

5.7     Roboty ziemne powinny być prowadzone pod nadzorem geotechnicznym. 

5.8     Zgodnie z KNR nr 2-01 w podłoŜu występują grunty II-III kategorii urabialności.  

 

Opracował: 

mgr inŜ. Witold Kozło 

 


