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Wst�p 

Dokumentacj� niniejsza opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej Dróg, Mostów            

i Konstrukcji Budowlanych : DROMBUD” s.c. Janusz i Renata Ma�lankiewicz  45-225 Opole 

ul. Szafirowa 5 - zamówienie 16/2015 z dnia 23.03.2015r.  

Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w podło�u te-

renu w s�siedztwie istniej�cych mostków przez potok Dzielniczka i rów odprowadzaj�cy wody 

opadowe z drogi wojewódzkiej, dla potrzeb przebudowy istniej�cych obiektów na przepusty 

drogowe w ci�gu drogi gminnej wewn�trznej w miejscowo�ci Łany gm. Cisek.  

Na potoku Dzielniczka projektuje si� budow� przepustu o długo�ci 17,0m z prefabryka-

tów �elbetowych skrzynkowych 3,5 x 2,0m  z płyt� zespalaj�c�,  posadowionego na poziomie 

ok. 0,6 m poni�ej aktualnego dna potoku. 

Na rowie odwadniaj�cym  zastosowany b�dzie przepust rurowy �elbetowy φ 1,0m o długo-

�ci 11,0 +2,0m z wlotem �elbetowym równoległym.  

 Przedsi�wzi�cie obejmuje równie� przebudow� nawierzchni drogi gminnej w s�siedztwie 

projektowanych obiektów. 

Kategoria geotechniczna obiektów II,  w prostych warunkach gruntowo-wodnych.  

  

1. Zakres prac 

Lokalizacja otworów i ich gł�boko�� okre�lone zostały przez Zamawiaj�cego. Zgodnie z 

ustaleniami przeprowadzono nast�puj�ce prace: 

• wizj� terenow�, 

• wytyczenie miejsc wierce� na podstawie dostarczonego planu sytuacyjno-

wysoko�ciowego  w skali 1:250,  z ustaleniem wysoko�ci terenu w miejscach wierce�, 

poziomu wody w potoku i rowie  na podstawie niwelacji technicznej dowi�zanej do  re-

peru roboczego  - pikiety geodezyjnej na drodze gminnej przed najazdem na przepust 

przez rów o wysoko�ci  H=197,37 m npm., przyj�tej z planu jw.  

• 3 otwory geotechniczne w tym otwory nr 2 i 3 wykonane wiertnic� mechaniczn� do 

gł�boko�ci 7,0 m ppt.  a otwór nr 1, gdzie nie mo�na dojecha� sprz�tem mechanicznym 

-  �widrem r�cznym. Otwór ten odwiercono tylko do gł�boko�ci 4,6 m ppt. z uwagi na 

wyst�powanie gruntów �wirowo-kamienistych, niemo�liwych do przewiercenia syste-

mem r�cznym,  
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• badania zag�szczenia gruntów sond� dynamiczn� we wszystkich punktach, od po-

wierzchni terenu, w otworze nr 2 równie� w gł�bszej strefie podło�a.  Ł�czny metra�

sondowa� wyniósł 10,6mb, 

• badania makroskopowe przewiercanych gruntów, obserwacje zwierciadła wody grun-

towej, pobór próbek gruntów do bada� laboratoryjnych, 

• badania laboratoryjne próbek gruntów obejmuj�ce oznaczenie: wilgotno�ci naturalnej, 

granic konsystencji, stopnia plastyczno�ci, zawarto�ci cz��ci organicznych i g�sto�ci na-

turalnej, 

• kameralne opracowanie wyników bada� zawieraj�ce: map� orientacyjn� i map� doku-

mentacyjn�, karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych, karty wyników bada�

sond� DPL, zestawienie parametrów geotechnicznych dla gruntów rodzimych wypro-

wadzonych z bada� terenowych, laboratoryjnych oraz przez korelacj� z PN-81/B-03020 

i cz��� tekstow�. 

Prace terenowe przeprowadzono w dniach 24 i 31.03.2015r . pod nadzorem geotechnicz-

nym mgr Tadeusza Wołkowicza, Wiesława Kwieci�skiego i autorki dokumentacji. 

Opracowanie sporz�dzono wg przepisów Rozporz�dzenia Ministra Transportu Budownic-

twa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-

runków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463). 

2. Poło�enie, morfologia i zagospodarowanie terenu

Teren bada� zlokalizowany jest w południowej cz��ci miejscowo�ci Łany gm. Cisek na-

przeciwko budynku nr , przy uj�ciu rowu odprowadzaj�cego wody opadowe z drogi woje-

wódzkiej do potoku Dzielniczka.  

 Rozpoznanie przeprowadzono w bezpo�rednim s�siedztwie mostków przewidzianych do 

przebudowy na poboczach drogi gminnej wewn�trznej prowadz�cej od ul. Głównej do ul. Za-

wodzie.  

Otwór nr 1 zlokalizowany został po wschodniej stronie mostku przez potok Dzielniczka, 

otwór nr 2 po przek�tnej mostku  a otwór nr 3 przy mostku przez rów odwadniaj�cy.  

Rz�dne powierzchni w miejscach wierce� wynosz� 197,08 – 197,85 m npm. najwy�sza w 

otworze nr 1, który usytuowany jest na w obr�bie  terasy erozyjnej zbudowanej z glin moreno-

wych, eksploatowanych w nieczynnym wyrobisku dla potrzeb istniej�cej tu dawniej cegielni.  

Potok Dzielniczka,  lewobrze�ny dopływ rzeki Odra charakteryzuje si� w�sk� dolina, 

wci�t� w utwory lodowcowe i lessopodobne Płaskowy�u Głubczyckiego.  
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Dno potoku poło�one jest ok. 2,70 m poni�ej poziomu nawierzchni na mostku, a gł�bo-

ko�� rowu jest ok. 0,8m mniejsza.  

Wg podziału fizyczno-geograficznego teren nale�y do mezoregionu Kotlina Raciborska , 

makroregionu Nizina �l�ska.  

3. Budowa geologiczna 

Podło�e rodzime buduj� utwory czwartorz�dowe zwi�zane z holoce�sk� akumulacj�

rzeczn� i zastoiskow� w dolinie potoku Dzielniczka, osadzone na plejstoce�skich utworach 

lodowcowych zlodowacenia �rodkowopolskiego.  

Osady holoce�skie okryte warstw� nasypów o grubo�ci 1,1 – 1,5 m (w miejscach wierce�) 

stwierdzone w otworach nr 2 i 3 do gł�boko�ci 6,20 – 6,50 m ppt.  reprezentowane s� przez 

pyły i gliny pylaste  - próchnicze w dolnej cz��ci profilu, przechodz�ce w otworze nr 3 w na-

muły organiczne.  

Zalegaj� one na osadach glacjalnych plejstoce�skich wykształconych jako przewarstwiaj�-

ce si� glinach, piaski gliniaste, �wiry gliniaste z domieszk� otoczaków. W otworze nr 1 utwo-

ry te wyst�puj�  bezpo�rednio pod nasypami. 

Bezpo�rednio od powierzchni do gł�boko�ci 1,1 – 1,5 m ppt. wyst�puj� grunty nasypowe 

pobocza drogi  o charakterze mineralno-gruzowym i z tłuczniem.  

4. Warunki wodne 

Do gł�boko�ci wykonanych bada� nie stwierdzono wyst�powania zwierciadła wód grun-

towych. Stwierdzono jedynie silne s�czenia po�ród glin i pyłów pylastych próchniczych na 

gł�boko�ciach 1,80 – 6,20 m ppt.  W okresach po długotrwałych intensywnych opadach i 

wiosennych roztopach s�czenia te mog� by� intensywniejsze.   

W �adnym z otworów przy cieku nie stwierdzono gruntów przepuszczalnych, by� mo�e 

zasi�g ich ograniczony jest bezpo�rednio do koryta a otwory wykonane zostały w pewnym 

oddaleniu od niego. 

 Poziom wody w potoku Dzielniczka w okresie wierce� wyst�pował na rz�dnej 194,55 m 

npm. a w rowie na rz�dnej 195,36 m npm.  

   

5. Geotechniczna charakterystyka gruntów 

Wyst�puj�ce w podło�u grunty podzielono na nast�puj�ce warstwy geotechniczne zró�ni-

cowane pod wzgl�dem wieku, genezy litologii i wła�ciwo�ci geotechnicznych:  
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warstwa Ia  –   grunty nasypowe niebudowlane w poboczu drogi buduj�ce górn� przypo-

wierzchniow� stref� podło�a wydzielone  w otworach nr 1 i 2 do gł�boko�ci 

odpowiednio 0,8 – 0,5 m ppt. a w otworze nr 3 do 1,3 m ppt., składaj�ce si� w 

przewadze z gruzu ceglano-betonowe lub tłucznia (w otworze nr 1), oraz do-

mieszek  gleby. Nasypy z gruzu z tłuczniem nale�� do nie wysadzinowych i 

przepuszczalnych.  Stan nasypów przebadano sond� dynamiczn�  DPL. Z ba-

da� tych wynika, �e ilo�� udarów na 10 cm wp�du sondy N10 jest zró�nico-

wana od 1 do ponad 20 w zale�no�ci od składu i domieszek materiału grub-

szego.  �redni stan zag�szczenia przyj�to jako lu�ny o stopniu zag�szczenia 

ID = 0,30. Pozostałe orientacyjne warto�ci parametrów geotechnicznych po-

dano w zestawieniu  zał. nr 04.  Nasypy nie nadaj� si� do posadowienia fun-

damentów przepustów.  Jako podło�e dla konstrukcji nawierzchni drogi wy-

magaj� ulepszenia.  

warstwa Ib -   grunty nasypowe niebudowlane składaj�ce si� z gruntów gliniastych (gliny py-

lastej) z domieszk� gruzu ceglanego  stwierdzone w profilach otworów nr 1 i 

2 poni�ej gł�boko�ci 0,8 - 1,5m ppt.  do 1,5 – 1,1 m ppt.  Sondowania dyna-

miczne w obr�bie nasypów gliniastych  nie pozwalaj� na ilo�ciow� interpre-

tacj� parametrów lecz daj� ogólny obraz zmienno�ci stanu nasypów.  U�red-

niony stopie� plastyczno�ci nasypów przyj�to w wysoko�ci IL = 0,35. Orien-

tacyjne warto�ci parametrów geotechnicznych jak dla gruntów nieskonsoli-

dowanych zestawiono w tabeli jw. Nasypy gliniaste nale�� do gruntów wysa-

dzinowych  grupy no�no�ci G3 w dobrych warunkach wodnych. Nasypy te 

nie nadaj� si� o posadowienia fundamentów a  jako podło�e pod konstrukcj�

nawierzchni drogowej wymagaj� ulepszenia.  

warstwa IIa  - pyły oraz wzajemnie przewarstwiaj�ce si� gliny pylaste i pyły wydzielone w 

otworach nr 2 i 3 pod nasypami do gł�boko�ci  3,1 i 1,8 m ppt.  Stan tech-

niczny gruntów twardoplastyczny o stopniu plastyczno�ci IL= 0,20, symbol 

konsolidacji C. 

warstwa IIb   - takie same litologicznie grunty lecz w stanie plastycznym o stopniu plastycz-

no�ci IL= 0,30 stwierdzone w otworze nr 3 na poziomie 1,8 – 2,2 m ppt.  

warstwa IIc -  próchnicze gliny pylaste i pyły wzajemnie przewarstwiaj�ce si� wyst�puj�ce w 

otworze nr 3 w strefie gł�boko�ci 3,2 – 6,1 m ppt. Stan techniczny gruntów 

twardoplastyczny o stopniu plastyczno�ci IL = 0,20,  nie skonsolidowane gru-

py C.  Zawarto�� cz��ci organicznych �rednio 4,30%.  
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warstwa IId – próchnicze gliny i pyły przewarstwiajace si� jw. wydzielone w otworze nr 2 

na gł�boko�ciach od 3,1 – 6,2 m ppt.  

Stan techniczny gruntów plastyczny o  stopniu plastyczno�ci IL = 0,36 i sym-

bolu konsolidacji C. Zawarto�� cz��ci organicznych wynosi �rednio 4,20%.  

warstwa IIe   - namuł organiczny gliniasty wyst�puj�cy w otworze nr 3  jako  0,4 m warstwa 

w sp�gu utworów rzecznych na poziomie 6,1 – 6,5 m ppt. Stan techniczny 

namułu twardoplastyczny o stopniu plastyczno�ci IL = 0,15, zawarto�� cz��ci 

organicznych Iom = 7,70%.   

warstwa IIIa   - przewarstwiaj�ce si� piaski gliniaste, �wiry gliniaste oraz gliny z domieszk�

�wiru lub otoczaków wyst�puj�ce w otworze nr 1 poni�ej gł�boko�ci 2,4 m 

ppt. a w otworach nr 2 i 3 poni�ej 6,2 – 6,5 m ppt. Stan techniczny gruntów 

twardoplastyczny o stopniu plastyczno�ci IL = 0,10, symbol konsolidacji 

gruntów B.  

warstwa IIIb – gliny piaszczyste zwi�złe wydzielone w otworze nr 1 w strefie gł�boko�ci 1,5 

– 2,4 m ppt.  S� to grunty plastyczne o stopniu plastyczno�ci IL = 0,30 skon-

solidowane grupy B.  

Opisane wy�ej warstwy geotechniczne wydzielono w zał�czonych kartach dokumentacyj-

nych otworów natomiast parametry geotechniczne gruntów wyprowadzone na podstawie ba-

da� terenowych, laboratoryjnych i przez korelacj� z PN-81/B-03020 zawiera zał�cznik nr 04.  

6. Wnioski 

6.1. Przypowierzchniow� stref� podło�a  gruntowego w rejonie projektowanej przebudowy 

mostków stanowi� grunty nasypowe, od góry (warstwa Ia) z gruzu, tłucznia przepusz-

czalne  niewysadzinowe  gł�biej nasypy gliniaste (warstwa Ib)  si�gaj�ce w profilach 

otworów do gł�boko�ci 1,1 – 1,5 m ppt. Bezpo�rednio przy istniej�cych obiektach gru-

bo�� nasypów b�dzie prawdopodobnie wi�ksza. Grunty nasypowe nie nadaj� si� do po-

sadowienia fundamentów i jako nale��ce do  grupy no�no�ci G3 (wysadzinowe w do-

brych warunkach wodnych), wymagaj� ulepszenia jako podło�e pod konstrukcj� na-

wierzchni drogowej. 

6.2. W projektowanym poziomie posadowienia przepustów tj. ok. 0,60m poni�ej aktualnego 

dna cieków wyst�puj� grunty gliniasto-pylaste, w tym organiczne w zró�nicowanym 

stanie technicznym (plastyczne, twardoplastyczne).  Prawdopodobnie grunty te wyst�-

powa� b�d� równie� w korycie cieku przy otworze nr 1.  
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6.3. No�no�� podło�a obliczy� nale�y dla szczegółowych warunków fundamentowania 

przyjmuj�c do oblicze� parametry geotechniczne gruntów zestawione w zał�czniku nr 

04. 

6.4. W przypadku niedostatecznej no�no�ci gruntów proponuje si� usun�� warstw� o grubo-

�ci ok. 0,5m bezpo�rednio pod fundamentami i wymieni� na nasyp budowlany z kru-

szywa zag�szczonego do ID 	0,60 lub zastosowa� wzmocnienie  powierzchni stropowej 

gruntów przez doziarnienie grubookruchowym tłuczniem lub nadziarnem ze �wirowni 

albo geotekstyliami.  

6.5. W wykonanych otworach nie stwierdzono warstwy wodono�nej i wody gruntowej w 

formie regularnego zwierciadła. Wyst�puj� natomiast s�czenia wody i po usuni�ciu ist-

niej�cych mostków napływa� b�d� wody z cieków.  Odsłoni�te w wykopie grunty chro-

ni� nale�y przed wpływem wody a w okresie zimowym przed przemarzaniem.  

6.6. Grunty rodzime – s� gruntami słaboprzepuszczalnymi, wysadzinowymi.  

6.7. Poziom przemarzania w rejonie miejscowo�ci Łany wynosi hz = 1,0 m ppt. 

6.8. Roboty ziemne prowadzi� nale�y po nadzorem geotechnicznym. 

6.9. Wg KNR 2-01 w podło�u wyst�puj� grunty III kategorii urabialno�ci. 

                                                                                              Opracowała: 

                                                                                               mgr Barbara Szydełko 


