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I. BAF{E sGoLNE
Ll. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badań

Dokumentację opinię geotechniczą wykonuje się na potrzeby rozpoznania podłoźa gruntowego

pod budowę sieei wodociągowej f\^w Eil" tJstrÓił Ę'ietkopaEski, iEiica ĘYigutryn spolządzorio

zgodnie z aklualnie obowiązującymi pruepisami tj. z Rozporądzeniem Ministra Transportu

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 201żr. w sprawie ustalania warunków

posadawiania obiektów budowlanych, oraz notm: PN-EN l997-1.ża08 Geotechnika /Dokumentacje

geotechniczne Zasńy ogólne/. Celem wykonanych prac było rozpoznanie i udokumentowanie

technicznych parametrów gruntu w zalaesie pozwalającym na stwierdzenie ich prrydatrrości dla potrzeb

budowy kanalizacji. Głębokości posadowienia pszczególnych pĄektowanych obiektów inźynieryjnych,

określona została pr";;ez Jednostkę Proj ektującą.
I,ż. posób zago podarowania i użytkow*nia terenu

Proj elrtowana inwęsĘcja tj " wodociąg znajduje się na teręnię miejscowośgi
Ostrów Wielkopolski w wojewód*wie wielkopolskim. Ostrów lMielkopolski miasto położone na
Wysoczyanie Kaliskiej. Badany teren jest usytuowany wzdłuż projektowanego odciŃa w ulicy Wigury.
Inwestycje są wykonywane prry juZ istniejących osiedlach domków jednorodzinnych w nr. Ostrów Wkp.
PĄektowane inwestycje nie pogorsą stanu środowiska.

L3. Kategoria geotęhniczna

Kategorię zagrożeńa bezpieczeństwa budgwy kanalizacji wynikająpą ze stopnia skomplikowania
konstrukcji, jej posadowienią oddzi aŁywah oraz warunków geotechnicznych

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwie#;'*1rT:'#Tffi"*lffi; Tffi#
posadawiania obiektów budowlanych, oruz nofin: PN-EN 1997Ą:2aa8 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczre Zasady o gó lne/,

II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN
IL1. Prace terenowe

Pracę terenowe obejmowaĘ wizję terenu badań, wykonanie sondowań przelotowych oraz,
przeprowadzenie terenowych badań geologicanych i hydrogeologicanych w otworach badawczych w
całym profilu otworu, pobieranie próbek gruntu do konfiolnych badań laboratoryjnych. Jak wynika z
zestawienia wykonano 1 sondorvanie przelotowe o głębokości do 2,00m ppt. Wyniki sondotań
przcdstawiono na meĘce stanowiącej zńącz-ńkw Sttł. Występujące w podłożu grunty sypkie poddano

sondowaniu sondą SD-10, Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni tereną po rozpozmniu
profi lu litologicznego występujących gruntów
II.2. Badania makroskopow i opróbowanie wyrobisk
Objęły one: ciągłą rejestrację badń makroskopowych przewiercanych partii gpntów, opróbowanie

wyrobisk badawczych polegające na kontrolryrm pobraniu prób gruntów o naturalnej wilgotności (B) i
naturalnym uziarnieniu (C) z gruntów sypkich lzgadnie z PN- Geotęchnika Badania polowe, 20ar.l

. Podczas wykonywania sondorryń przelotowych pobrano łącznie 4 próbki gruntów. Wszystkie
próbki przewieziono do laboratorium i ponownie poddano kontrolnym bxianiom makroskopowym. W
trakcie badań makroskopo}yych olaeślano dla wszrystkich gruntów ich rodzaj, barwę oraz wilgotność. Po
rakończeniu wiercęń wyrobiska badawcze zlikwidowano ptzęz zasypanie urobkięm w kolejności
przewierconych warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod stałym nadzorem geologicznym osoby z
odpowiednimi uprawnieniami wiertnicrymi nr 7a7ż3.
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II.3. Prace -"*"rjr"
Otwory badawcze wykonano zgodnie zzalecęńemZlęceńodawcy i wyfyczono je w terenie metoą

bezpośrednią w oparciu o osnowę geoderyjną z dostarczonej mapy. Zastosowano metodę domiarów

prostoĘtnych /ortogonalną/. Podstawą tyczenia są mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali ,1:1000

dostarczone przez Zleceniodawcę.

III- FIZJOGRAFIAO GEOMORFOLOGIA i HYDROGRĄFIA
Pod względem fizjograficalym obszar badń znajduje się na terenie Wysoczyzny Kaliskiej (318.12)

stanowiące go część Niziny Południowo-wielkopolskiej (21 8. 1 12) na\eĄcego do Niziny Środkowopolskiej
(318), Wysoczyana kaliska (nłłalta również Wysoczynrą KoźmńsĘ) ograniczona jest od południa doliną
Baryczy, od północy doliną Warty. Na wschodzie sięga po okolice doliny Prosny, Od zachodu sąsiaduje z
WysocryznąLeszczyhsĘ od południowego wschodu z Kotliną Grabowską od połnocnego wschodu z
Równiną RychwalsĘ i Wysoczyaą Turecką.

Najwyższe punkty Wysocąrzrry to Wzgóna Opatowsko-Malanowskie w okolicach Chełmc (189m

n.p.m.) i Wzgórza Wysockie w Ęonie Wysocka Wielkiego (186m n.p.m"), Powięrzchnia Wysoczyany
Kaliskiej 2623 ląrf . Wysoczyznę przecina na rł,schodzie (między Kaliszęm i Choczem) dolina Prosny,
ponadto pnebiegają po nięj koryta niewielkich rzek: Ciemnej, Lutyni, Obry, Ołoboku, Orli.

Pod względenr hydrografi czrlyfil,tęręn bridań lery w zlęwni rzeki Prosny.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA
Budowę geologiczną badanego obszaru rozpozrmlro na podstawie atnlizy materiałów archiwalnych

oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej profilu podłoza dokumentowanego teręnu

występuje crwartowjd reprezentolyany ptzęzutwory holocenu oraz plejstocenu.

Ho 1oc en (Qn) reprezentowany jestprzez osady wspołczesne występujące w postaciróinońarnisĘch
nasypów niekontrolowanych i piasków humusowych (Qn). Miązszość tej warstwy jest róanorodna wynosi
do 0,70m ppt.

Plejstocen (Qp) reprezenfują osady fazy pomorskiej zlodowacęnia połnocnopolskiego. Występują
one w postaci piasków wodnolodowcowych i glin zwałowych ("B). Gtiny zwałowę wykształcĘ się jako
piaski gliniaste i wyĘpują na terenie badań warstwą ciągłą pod piaskami wodnolodowcowymi,

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W trakcie wykonywanych prac geotechniczrrych nie stwierdzono występowania pierwszego

cmłwtorądowego poziomu wodonośnego.

Poziom'wód podziemnych, po irrtensywnych i długotrwĄch opadach atmosferycanych lub
roztopach ńosennych moze być wyZszy. Badanie poziomu wód gruntolvych prowadzono w porze roku,
gdziĆ ich poziom nie osiąga poziomu maksymalnego. Ostatrrie lata powszechnie uwazane sąralńągdeie
wyĘpuje generalnie obniżony poziom wód gruntovyych. W Ęonie lokatizacji wykonanych badań nie
prowadzono wieloletrich obserwacji poziomu wód gruntowych, dlatego też dokładna prognoza ich
nnianw okręsie rokujak również wielolętnim jest utrudniona.

Występujący w podłozu piasek humusowy jest gruntem o bardzo zróznicowanych własnościach

filtracyjnych wynikających z jego zróźnicowąnego składu mechanicznego. Wartość wspołcrynnika

filtracji dla piasku humusowego zawiera się w szerokimprzedziale od kro--,{,009 m/d do kro:40 m/d.

Przeplszczalność.gruntów uiespoisĘch lueleżniona jest od ich uziarnienia. Dla piasków drobnych

wynosi od2,16 m/d do 8,64 tfld, natomiast dla piasków średnich i grńych od 8,64 m/d do 25,a6 m{d.

warunki filtraeii
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VI. GEOTBCHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOZ,A
GRUF{TSWEGO

W podłozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicanych. Podstawowym kryterium

podziału na warstwy, była budowa geologicma, Odrębnego wydzielenia dokonano w utworach

holoceńskich orae plejstoceńskioh. Dalszy podział wynikał wyłączrrie z geotechnicznych właściwości

gruntów, Grunł rozpatrywanego podłoża zaliczono do nasypolyycĘ rodzimych organicznych oraz

rodzimych mineralnycĘ nieskalisĘch sypkich i spoistych. Występującę lv podłozu grunty ujęto w trzy

warstwy:

Utwory współczesne objęto warstwą I (Qh),

Plejstocenskie piaski wodnolodowcowę (i nasypowe) to warstwa Ę
Cechy ftzyczrto - mechąniczne ustalono dla wyodrębnionych warstw na podstawie wykonanych

badń terenowych, laboratoryjnych oraz zaLehlaści korelacyjnych podanych w normach przedmiotolvych.

Uogólnionę wartości cech fizyczno-mechałicanych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zńącanLl<u nr Z4. Podane parameĘ geotechniczne mają charakter punktowy. FaĘczne wartości

parametrów mogą nieco odbiegać od podanych zgeneralizowanych wartości średnich. GrunĘ podłoża

budowlanego ujęto w dwie poniżej opisane warstwy geotechniczne:

Warstwę I - to warstwa utworów współczesnych, stanowi ją nasyp niękontrolowany> klórego szkielęt
buduje glównie piasek śrędni oraz piasek drobny. Lokalnię napotkano na znacmte domieszki
humusu, pyłów i kamieni. Grunł ące ą podwarstwę lvystępują w stanię
średniozagęszczonym o średniej wartości stopnia zagęsz.czeńa IB={.49.

Grunty holoceńskie sq wątpliwe do bezpaśredrtiegc posadowienia ze względu na nnienrql sWad, nłartość
części organicznych oraz bardzo niskie wartośei parametrów geatechniczrtych.
Warstwa II - to plejstoceńskie wilgofire piaski drobne z domieszką piasku pylastego oraz naswy z

gruzem i kamieni. Grunty te występująĘ w stanie średniozagę zczonym o średniej wartości
stopnia zagęszczętia l.rts0Jł7 .

vII- ltrNIoSKI
V[.1. W wyniku nych wierceń objęĘch niniejszą dokumentacją dokonano ustalęnia

budowy geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunków geotechnicznych padłożn gruntowego w
miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Ostrów Wielkopolski. Lokalizację
poszczególnych otworów oraż, ich głębokośc określił Zlęceniodawca. Określona budowa
geologiczna

VIL2. W miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej łvyĘpują proste warunki geotechniczne.

VIL2.1. Warstwa holocenskioh piasków należy do gruntów słabonośnych, wykazujących bardzo niską

wytrąrmałość i dużą odkształcalnośó,

VILż.Z. PoniZej warstw holoceńskich stwierdzono występowanie plejstoceńskich piasków

wodnolodowcowych stanowiących strop dla glin zwało}vych przewarstwionych piaskiem drobnym i
średnim wrazze wzrostem głębokości piaski gliniaste bardziej się uplastyczniająz powodu występowania

sączeń. WyĘpują tu jednak w stanie twardoplastycmym. Piaski gliniaste i piaski drobne to gruntu nośne,

charalłteryzujące się relaĘwnię wysokimi wartościami parametrów geotechnicanych.

VIL3. W Ęonie wykonywanych prac nie stwierdzono występowanie pierwszego czwartcrzędowego

poziomu wodonośnego.
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vIL3.1;;;;;};#;;T;=;;;;';,ffi-ffi ;;"ńznychlub
roztopach wiosennych, m§że się zmienić, Mo:żna oszacować, że amplituda Ępowych wahań w cyklu

ro§znym zwięrciadła wody wynosi t0,3 m, a maksymalne t0,9

VIL4. Średnia głębokość przemarzańa grurrtów na rozpatrywanym obszarzęwynosi średnio 0,90m,ppt.

VILS. Zalęcęńa pĄektowe
YIL5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektów inZlmierskich (bezpośrędnie lub pośrednie) naleĘ
uwzględnić: własności nośne i odkształcalność gruntów zalegających w podłożv, rodzaj, wielkość i
charakter obciązeń przekazywanych na podłoże, wielkość dopuszczalnych osiadń średnich, różnic

osiadń oraz dopuszczalnego przechyłu budowli, wynikających z wyĘcznych technologicarych i
konstrukcyjnych.

l/n 5.1.1. Zalęca się posadowienie w sposób bezpośredni w gruntach rodzimych sypkich (w-wa IT).

Vil.5.1.2. Nalezy całkowicie wybrać z dna wykopow fundamentołvych warstwę gleby/nasypu.

WI5.1.3. Przed przysĘpieniem do realizacji prac budowlanych za\eca się obnĘć w spońb trwaĘ lub

okresowy mogący się pojawić poziom wód gruntow.vch np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego,

WI.5.I.4. Podłoze gruntowe naleĘ traktować jako uwarstwione, gdzie warstwą o najnższych

wartościach parametrów geotechnicznych jest warstwa gleby.

WI.5.1.5. Do obliczeń posadowienia planowanych obiektów,naleĘ wykorrystać wartości cech firyczno-

mechaniczrych gruntów zarvaĘch w zńrymiku nr Z4.Podane parameĘ geotechnicane mają charakter

punlctowy. Na niewielkich obszarach wartości parametrów mogą nieco odbiegać od podanych

zgeneralizowanych wartości średnich.

VIL6. Zalęcęńa realizaóyjne u

VIL6.1. Odbiory podłoza wykopów

WI.6,1,1. Przy wykonywaniu robót ziemnych twleży sprawdzić zgodność występujących gruntów z
niniejsą dokumentacją, Jest to tym bardziej wazne, zę dokumentacja została sporządzona w oparciu o

badania punktowe o stosunkowo dużym rozstawie.

VII.6.1.2. Odbiór wykopów i podłoza pod isfiriejące sieci uzbrojenia podziemnego nalery wykonać

zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi.

VIL6.2. Dobór materiafu do wykonania zasypek i podsypek orazlechnologia zagęszczania

WI6.2.I. W trakcie wykonywania robót ziemnych zajdzie konieczrrośó wykonywania zasypek i
podsypek,

WI.6.2.2. Zasypki i podsypki zalęca się wykonać z gruntów niespois§ch (w-wa II),
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