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I. DANE OGOLNE
I.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badań

Dokumentację opinię geotechniczną wykonuje się na potrzeby rozpoznania podłoża gruntowego

pod budowę wodociągu w m. Ostrów Wielkopolskio ulica Śmigła, sporządzono zgodnie z aktualnie

obowipującymi przepisami tj. z Ro7porządzeńem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia25 kwietnia}}IZr. w sprawie ustalania warunków posadawiania obiektów budowlanych,

oraz norm: PN-EN 1997-|:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogólne/. Celem

wykonanych prac było rozpoznańe i udokumentowanie technicznych parametrów gruntu w zakresie

porwalającym l:ra stwierdzenie ich przydatności dla potrzeb budowy kanalizasji. Głębokości

posadowienia poszczególnych projektowanych obiektów inZynieryjnych, określona została przez

Jednostkę Proj ektuj ącą.
I.2. Sposób zagospodarowania i użytkowania terenu

Projektowana inwestycja tj. wodociągznajduje się na terenie miejscowości Ostrów Wielkopolski w
wojewódźwie wielkopolskim. Ostrów Wielkopolski miasto położone na Wysoczyźnie Kaliskiej. Badany
terón jest usytuowany vłzdłażprojektowanego odcinka w ulicy Śmigła. Inwestycje są wykonywane przy
juz istniejących osiedlach domków jednorodzinnych w m. Ostrów Wlkp. Projektowane inwestycje nie
pogorszą stanu środowiska.

I.3. Kategoria geotechniczna

Kategorię zagrożeniabezpieczeństwa budowy wodociągu wynikającą ze stopnia skomplikowania
konstrrrkcji, j ej posadowienia, oddzińywń oraz warunków geotechni cznych

określono jako I w prostvch warunkach geologicznych według: Rozporządzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 20I2r. w sprawie ustalania warunków
posadawiania obiektów budowlanych, orźv nonn: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechnic zne Zasńy o gólne/.

II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN
II.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowały wtzję terenu badń, wykonanie sondowń przelotowych oraz
przeprowadzenie terenolvych bńań geologicznych i hydrogeologicznych w otworach badawczych w
całym profilu otworu, pobieranie próbek gruntu do kontrolnych badń laboratoryjnych. Jak wynika z
zestawienia wykonano 1 sondowanie przelotowe o głębokości do 2,00m ppt. Wyniki sondowń
przedstawiono na metryce stanowiącej zńączńk nr 5ll. Występujące w podłozu grunty sypkie poddano

sondowaniu sondą SD-10. Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni terenu, po rozpoznaniu
profilu litologiczrrego występujących gruntów.
II.2. Badania makroskopowe i opróbowanie wyrobisk

Objęły one: ciągłą rejestrację badń makroskopowych przewiercanych partii gruntów, opróbowanie

wyrobisk badawczych polegające na kontrolnym pobraniu prób gruntów o naturalnej wilgotności (B) i
naturalnym uziamieniu (C) z gruntów sypkich lzgodnie z PN- Geotechnika Badania polowe, 2002r.l

Podczas wykonywania sondowań przelotowych pobrano łączńe 2 próbki gruntów. Wszystkie
próbki przewieziono do laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W
trakcie badń makroskopowych określano dla wszystkich gruntów ichrodzaj, barwę oraz wilgotność. Po

zakończeniu wierceń wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejności

przewierconych warstw. Prace terenowe ptzeprowadzono pod stałym nadzorem geologicznym osoby z
odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi nr 7 07 23.
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II.3. Prace geoderyjne

Otwory bńawcze wykonano zgodnie z zaleceriem Zleceńodawcy i wytyczono je w terenie metodą

bezpośrednią w oparciu o osnowę geodezyjną z dostarczonej mąy. Zastosowano metodę domiarów

prostokątnych lortogonaln{. Podstawą Ęczenia są mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:1000

dostarczone przez Zleceniodawcę.

III. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA
Pod względem fizjograficznym obszar badań znajduje się na terenie Wysoczyzry Kaliskiej (318.12)

stanowiącego częśóNiziny Pofudniowo-wielkopolskiej (218.1 12)należącego do Niziny Środkowopolskiej
(318). Wysoczyzna kaliska (zwanarówniez WysoczyznąKoźmińską) ograniczona jest od południa doliną

Baryczy, od północy doliną Warty.Na wschodzie sięga po okolice doliny Prosny. Od zachodu sąsiaduje z
WysoczyznąLeszczyhską, od południowego wschodu z Kotliną Grabowską, od północnego wschodu z
Równiną Rychwalską i Wysoczyzną Turecką.

Najwyższe punkty Wysoczyzny to Wzgórza Opatowsko-Malanowskie w okolicach Chełmc (l89m
n.p.m.) iWzg&za Wysockie w rejonie Wysocka Wielkiego (186m n.p.m.). Powierzchnia Wysoczyzny
Kaliskiej 2623 kmz. Wysoczyznę przecina na wschodzie (między Kaliszem i Choczem) dolina Prosny,

ponadto przebiegająpo niej koryta niewielkich rzek: Ciemnej, Lutyni, Ob.y, Ołoboku, Orli.
Pod względem hydrograftcznym, teren badń leży w zlewni rzeki Prosny.

[v. BUDOWA GEOLOGICZNA
Budowę geologiczną badanego obszaru tozpomIarlo na podstawie analizy materiałów archiwalnych

oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej profilu podłoża dokumentowanego terenu

występuje czwartorzęd reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

H o 1o c en (Qn) reprezentowany jestprzez osady współczesne występujące w postaci różnoziarnisĘch
nasypów niekontrolowanych i piasków humusowych (Qr,). MiĘszośó tej warstwy jest różnorodna wynosi
do 0,70m ppt.

Plej stocen (Qp) reprezenĘą osady fazy pomorskiej zlodowaceniapółnocnopolskiego. Występują
one w postaci piasków wodnolodowcowych i glin nvałowych (g"B'). Gliny zwałowe wykształciły się
jako piaski gliniaste i występują na terenie badń warstwą ciągłąpod piaskami wodnolodowcowymi.

V. WARIINKI IIYDROGE OLOGIC ZNE
W trakcie wykonywanych prac geotechniczrrych stwierdzono występowanie pierwszego

czwartorzędowego poziomu wodonośnego w postaci ustabilizowanego lustra wody na głębokości ok
0.80m ppt co wykazano na meĘce sondowń przelotowych(Z5ll).

Poziom wód podziemnych, po intensywnych i długotrwałych opadach atmosferycznych lub
rońopach wiosennych może być wyższy. Badanie poziomu wód gruntołvych prowadzono w porze roku,
gdzieichpoziom nie osiąga poziomu maksymalnego. Ostatnielatapowszechnie uważane sązalata, gdzie
występuje generalnie obniZony poziom wód grunto}vych. W Ęonie lokalizacji wykonanych badń nie
prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wód gruntowych, dlatego też dokładna prognoza ich
nnianw okresie roku jak równiez wieloletnim jest utrudniona.

Występujący w podłozu piasek humusowy jest gruntem o bardzo nóżnicowanych własnościach

filtracyjnych wynikających z jego zróżnicowarlego składu mechanicznego. Wartość współczynnika

filtracji dla piasku humusowego zańera się w szerokimprzedziale od kro:0,009 m/d do kro:40 rnld.

Przepuszczalnośó gruntów niespoistych vzalężniona jest od ich uziarnienia. Dla piasków drobnych

wynosi od2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piasków średnich i grubych od 8,64 m/d do 25,06 mld.

warunki filtracii
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Przeplxzczalność glin piaszczystych, glin pylastych i pyłów jest bardzo zmienna i zńężma od

zawartości i l:ziarńeńa frakcji piaszczystej. Orientacyjne wartości współcąmnika

wodoprzepuszczalności dla glin piaszczystych wynoszą od 0,005 m/d do 0,34 m/d, dla glin pylastych od

0,086 m/d do 0,864 m/d, natomiast dlapyłów od 0,09 m/d do 0,26 mld.

VI. GEOTBCHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOZA
GRt]|{ToWEGo

W podłozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium

podzińl na warstwy, była budowa geologiczna. Odrębnego wydzielenia dokonano w utworach

holoceńskich oraz plejstoceńskich. Dalszy podział wynikał wyłącnie z geotechnicznych właściwości

gruntów. Grunty rozpatrywanego podłoża zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych otaz

rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich i spoistych. Występujące w podłozu grunty ujęto w trzy
warstwy:

Utwory współczesne objęto warstwą I (Qh),

Plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe to warstwa II, natomiast piaski gliniaste (*BP) to warstwa III,

Cechy ftzyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrębnionych warstw na podstawie wykonanych

badń terenowych, laboratoryjnych oraz zalężmości korelacyjnych podanych w normach przedmiotolyych.

Uogólnione wartości cech ftzyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zńącznil<u tlt Z4. Podane parameĘ geotechniczne mają charakter punktowy. Faktyczne wartości

parameilów mogą nieco odbiegaó od podanych zgeneralizowanych wartości średnich. Grunty podłoża

budowlanego ujęto w trzy ponizej opisane warstwy geotechniczne:

Warstwę I - to warstwa utworów współczesnych, stanowi ją nasyp niekontrolowany, którego szkielet
buduje głównie piasek średni oraz piasek drobny. Lokalnie napotkano na zrlaczrle domieszki
humusu, pyłów i kamieni. Grunty reprezentujące Ę podwarstwę występują w stanie
średniozagęszczonym o średniej wartości stopnia zagęszczeńa In=0.48.

Grunty holocenskie sq wqĘliwe do bezpośredniego posadowienia ze względu na zmienny sHad, nłartość
części organicznych oraz bardzo niskie wartości parametrów geotechnicznych.
Warstwa II - to plejstoceńskie wilgotne piaski drobne z domieszką piasku średniego oraz kamieni.

Grunty te występującą w stanie średniozagęszczonym o średniej wartości stopnia
zagęszczenia Io=0J6.

Warstwa III - to plejstoceńskie gliny nvńowe reprezentowane przez piaski gliniaste lokalnie
przewarstwione piaskiem drobnym i średnim z domieszką kamieni. Grunty te występującą
w konsystencji plasĘcznej i w stanie twardoplastyczrym o średniej wartości stopnia
plastyczności IrOź3.

Gliny sq wrażliwe na zmiany wilgotności oraz naruszenie naturalnej struldury. Wzrost wilgotności lub
naruszenie naturalnej struhury mogq prowadzić do zwięlrszenia plasĘczności Ęch gruntów. Do
uplasĘcznienia tych gruntów dochodzi szczególnie łatwo, gdy wzrostowi wilgotności towarzyszq drgania,
wywołane na przyldad drganiami ciężkiego sprzętu budowlanego. Gliny majq charakter wysadzinowy.

VII. WNIOSKI
V[.1. W wyniku przeprowadzonych wierceń objętych niniejszą dokumentacją, dokonano usta]enia

budowy geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunków geotechnicznych podłoża gruntowego w
miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Ostrów Wielkopolski. Lokalizację
poszczególnych otworów oraz ich głębokośó określił Zleceniodawca. Określona budowa
geologiczna ma charakter punktowy.

VII.Z. W miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej występują proste warunki geotechniczne.
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VII.2.1. Warstwa holoceńskich piasków należy do gruntów słabonośnych, wykazujących bardzo niską

vłytr zymńo śó i dażą odksźałcalno ść,

YII.2.2. Poniżej warstw holoceńskich stwierdzono występowanie plejstoceńskich piasków

wodnolodowcowych stanowiących strop dla glin zwałowych przewarstwionych piaskiem drobnym i
średnim wrazze wzrostem głębokości piaski gliniaste bardziej się uplastycmiEąz powodu występowania

sączefi. Występują tu jednak w stanie twardoplastycznym. Piaski gliniaste i piaski drobne to gruntu nośne,

charakteryzujące się relatywnie wysokimi wartościami parametrów geotechnicznych.

VII.3. W Ęonie wykonywanych prac stwierdzono występowanie pierwszego czwartorzędowego

poziomu wodonośnego na głębokości ok 0r80m ppt.

VII.3.1. Połozenie zńęrciadła wód podziemnych, po dfugotrwałych opadach atmosferycznych lub

rońopach wiosennych, może się zmienić. Mozna oszacowaó, że amplifuda typowych wńń w cyklu
rocznym ziterciadławody wynosi ł0,3 m, a maksymalne ł0,9

VII.4. Średnia głębokośó przemarzańa gruntów narozpatrywan)rm obszarzewynosi średnio 0,90m ppt.

VII.S. Zalecenia proj ektowe

Vn.5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektów inzynierskich (bezpośrednie lub pośrednie)

należy uwzględnió: własności nośne i odkształcalnośó gruntów zalegających w podłozu, rodzaj, wielkość
i charakter obciążeh przekazywarrych na podłoze, wielkość dopuszczalnych osiadń średnich, różnic

osiadń oraz dopuszczalnego przechyłu budowli, wynikających z wytycznych technologicntych i
konstrrrkcyjnych.

WI.5.1.1. Zaleca się posadowienie w sposób bezpośredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich i
spoistych (w-wa II i [I).
WI.5.1.2. Należy całkowicie wybrać z dnawykopów fundamentowych warstwę gleby/nasypu.

WI5.1.3. Przed przysĘpieniem do rca7izacji prac budowlanych zaleca się obniżyó w sposób trwały lub

okresowy mogący się pojawió poziom wód gruntolvych np. poprzezzastosowanie drenażu liniowego,

WI.5.1.4. Podłoże gruntowe należy traktowaó jako uwarstwione, gdzie warstwą o najnizszych
wartościach parametrów geotechnicznych jest warstwa gleby i nasypów.

WI.5J.5. Do obliczeń posadowienia planowanych obiektów, naleĘ wykorzystać wartości cech

ftzyczno-mechanicznych gruntów zawartych w załącznikll nr Z4. Podane parametry geotechniczne mają
charakter punktowy. Na niewielkich obszarach wartości parametrów mogą nieco odbiegać od podanych

zgeneralizowanych wartości średnich.

VII.6. Zaleceńa realizacyjne

VII.6.1. Odbiory podłoża wykopów

WI.6.1.1. Przy wykonywaniu robót ziemnych nalezy sprawdzió zgodność występujących gruntów z
niniejszą dokumentacją. Jest to tym bar.dziej wńne, że dokumentacja została spotządzona w oparciu o

badania punłtowe o stosunkowo duZlmr rozstawie.

WI.6.1.2. Odbiór wykopów i podłoża pod istrriejące sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonaó

zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.
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ZEsTAWIENIE śneorulcH pARAnnrrRów GEoTEcHNlczNycH

Ostrów Wielkopolski, ul. Śnnigła
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