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OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

(z dokumentacją badań podłoŜa gruntowego) 
 
 
 
 
 

Lokalizacja zadania  :  
    Dz. nr 9/11   Ostrów Wlkp. 
    Gmina   Ostrów Wlkp. (siedziba) 
    Powiat   ostrowski (siedziba) 
    Województwo  wielkopolskie 
 
 
 
 
 
 
Informacje podst.  : Budynek produkcyjno – magazynowy z modułem biurowym. 
 
 
 
 
 
 

        Zleceniodawca  : Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „ANWA-PARTS”  

    Katarzyna Walusch 

    ul. Graniczna 35 

    63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

 
 
 
Opracował :   mgr Szymon Mielcarek 
       Upr. Geol. XI232010 XII242010 

 
 
 
 
 
 

Ostrów Wielkopolski kwiecień 2017 
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 W kwietniu 2017 na zlecenie Przedsiębiorstwa „ANWA-PARTS” 

przeprowadzono badania geotechniczne podłoŜa gruntowego przy ul. Przeskok w 

Ostrowie Wielkopolskim. Wykorzystano : 

� Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

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

posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., 

poz. 463) 

� Polska Norma PN-EN ISO 14688-1/2Badania geotechniczne, oznaczanie 

i klasyfikacja gruntów; 

� Polska Norma PN-EN 1997-2 Badania geotechniczne, Rozpoznanie  

i badania podłoŜa gruntowego; 

 PołoŜenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworów badawczych  

przedstawiono na mapach stanowiących załączniki nr 1 i 2. 

 

Zakres bada ń ustalono w oparciu o normy geotechniczne oraz w  uzgodnieniu ze 

zleceniodawcą. Wykonano :   

� Wizję lokalną  - przeprowadzoną na miejscu inwestycji. 

� Wykonanie 3 otworów badawczych do głębokości  5 m p.p.t. wiertnicą 

mechaniczną próbnikiem przelotowym o średnicy φ = 70 mm. 

� Niwelację otworów badawczych przeprowadzono do lokalnego punktu 

wysokościowego o rzędnej 144,39 m npm i oznaczono na mapie jako punkt R  

� 1 test sondą dynamiczną ITB-ZW przy otworze nr 2. Podczas sondowania 

oznaczono maksymalną wytrzymałość na ścinanie gruntów spoistych, przy 

uŜyciu krzyŜaka o wymiarach 64 x 100 mm. Na podstawie wyników oznaczono 

stopień plastyczności IL
(n), który jest parametrem wiodącym wg Polskiej Normy 

PN-81/B-03020  

� Analizę makroskopową pobranych prób gruntu. 

� Oznaczenie wilgotności  6 pobranych prób gruntów. 

 

Poło Ŝenie terenu  

 Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje się w południowej części  miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego przy ul. Przeskok. W obecnym stanie jest to teren nie 
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zagospodarowany przygotowany pod budowę. Pod względem administracyjnym jest 

to działka nr 9 / 11, miasto i gmina Ostrów Wlkp., powiat ostrowski, województwo 

wielkopolskie.  

 

Morfologia i budowa geologiczna 

 Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym (J. Kondracki, 2000), obszar 

opracowania leŜy w pasie Nizin Środkopowolskich a w skali mezoregionu jest to 

Wysoczyzna Kaliska. Pod względem geomorfologicznym jest to staroglacjalna 

zdenudowana równina morenowa z okresu zlodowacenia Warty (grupa zlodowaceń 

środkowopolskich) 

 W obrysie projektowanego budynku powierzchnia terenu jest zróŜnicowana, 

rzędne wynoszą 145,6 do 146,2 m npm.  

 Budowa geologiczna związana jest z osadami lodowcowymi wykształconymi 

jako gliny piaszczyste miejscami spiaszczone.  

 

Wyniki bada ń –  

� Warunki gruntowo-wodne rozpoznano do głębokości 5,0 m ppt. Od 

powierzchni do głębokości 0,3 – 0,4 m występuje gleba która naleŜy usunąć w 

obrysie całej projektowanego budynku. PoniŜej na podstawie badań 

terenowych oraz laboratoryjnych wydzielono: 

GRUPA I – to piasek średni w stanie średniozagęszczonym o ID
(n) = 0,50 

GRUPA II (symbol geologicznej konsolidacji B) – to grunty spoiste : 

Warstwa geotechniczna II a – To glina i glina piaszczysta w stanie 

twardoplastycznym o IL
(n) =0,10 

Warstwa geotechniczna II b – To glina piaszczysta w stanie 

twardoplastycznym o IL
(n) =0,20 

� Wydzielone warstwy geotechniczne zestawiono na przekroju – zał. 5 do 

opracowania. 

� Podczas badań w kwietniu 2017 stwierdzono występowanie śladów wody 

gruntowej w postaci sączeń. Zwierciadło stabilizowało się na głębokości  1,4 

do 2,0 m ppt co odpowiada rzędnej 144,2 m npm. 
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� Pomiary przeprowadzono w okresie średnich stanów wód. MoŜliwe jest 

występowanie wody o charakterze zawieszonym w części stropowej glin 

(grunty słaboprzepuszczalne)  w czasie intensywnych opadów bądź roztopów. 

� Przy płytkim posadowieniu projektowanej hali woda gruntowa nie będzie 

stanowic utrudnienia podczas prac ziemnych. Po osiągnięciu rzędnej 

posadowienia naleŜy wyłoŜyć dno wykopu warstwą ochronną chudego betonu 

� Obliczenia statyczne moŜna wykonać z wykorzystaniem uogólnionych 

parametrów geotechnicznych podanych dla wydzielonych warstw 

geotechnicznych w tabeli w zał. 4. 

� Stwierdzone warunki gruntowo – wodne umoŜliwiają bezpośrednie 

posadowienia projektowanego budynku.  

� Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania 

obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012,  stwierdza się występowanie 

prostych  warunków gruntowych, a projektowaną halę zaleca się zaliczyć do I 

kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis załączników:  

Zał. 1.    Fragment mapy topograficznej    skala 1:50 000 

Zał. 2.1.  Plan zagospodarowania   skala 1 : 1000 

Zał. 2.2.  Mapa dokumentacyjna    skala 1 : 500 

Zał. 3.   Objaśnienia znaków i symboli 

Zał. 4.    Legenda do przekrojów (parametry geotechniczne) 

Zał. 5.   Przekrój geotechniczny 

Zał. 6.1. do 6.3  Karty otworów badawczych 

 


