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I. WSTĘP 
Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie: 

- zlecenia Zamawiającego, 

- Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),  

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego, 

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-B-02479:1998,  

PN-B-02481:1998, PN-B-06050:1999, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 14688-2:2006.   

Celem niniejszych badań jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na terenie 

oczyszczalni ścieków komunalnych gminy i miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Rąbczynie, gm. 

Raszków, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie. 

W ramach inwestycji planuje się m.in. budowę budynku technicznego z częścią zagłębioną, 

przepompowni itp. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na północ od zwartej zabudowy 

Rąbczyna, na północny-zachód od Ostrowa Wielkopolskiego. Teren oczyszczalni jest łagodnie 

ukształtowany i jest częściowo przekształcony antropogenicznie. W bezpośrednim jego otoczeniu 

rozprzestrzeniają się użytki rolne (grunty orne, łąki), odwadniane siecią rowów melioracyjnych. 

Rzędne terenu w rejonie otworów badawczych kształtują się w przedziale 134,8-135,3 m n.p.m. 

Woda opadowa i roztopowa wsiąka w podłoże, a na terenach utwardzonych odprowadzana jest do 

sieci kanalizacyjnej. 

II. ZAKRES PRAC 

Zakres badań spełnia wymogi rozpoznania, jak dla obiektów budowlanych drugiej kategorii 

geotechnicznej.  

1. Prace geodezyjne 

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu do istniejących 

szczegółów, wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzędne terenu przy otworach badawczych określono 

metodą niwelacji technicznej, w dowiązaniu do reperu roboczego - pokrywy studzienki 

kanalizacyjnej o rzędnej 134,27 m n.p.m. 

2. Prace polowe 

W ramach prac polowych w dniu 27 maja 2016 r. wykonano 4 otwory badawcze  

o średnicy 88 mm metodą mechaniczno-obrotową o głębokościach 6,0-8,0 m oraz 2 badania gruntów 

niespoistych sondą dynamiczną lekką DPL. Łącznie wykonano 26,0 mb. wierceń. 

W czasie wierceń prowadzono obserwacje i pomiary zwierciadła wody gruntowej. Badaniom 

makroskopowym poddano urobek z każdej różniącej się warstwy litologicznej, nie rzadziej niż co  

1,0 mb. wiercenia. W toku tych badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, 

barwę, wilgotność i stan. Po zakończeniu wierceń otwory zasypano urobkiem. 
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3. Badania laboratoryjne 

Podczas wierceń do badań laboratoryjnych pobrano 2 próby gruntów niespoistych 

o naturalnym uziarnieniu NU oraz 3 próby gruntów spoistych o naturalnej wilgotność NW.  

Na próbkach gruntów NU wykonano przesiewy metodą sitową w celu określenia składu 

granulometrycznego, współczynników filtracji k i wskaźników różnoziarnistości U. 

Na próbkach gruntów NW wykonano oznaczenia wilgotności naturalnej wn. 

Badania laboratoryjne gruntów wykonywano w laboratorium firmy GEOLIT, zgodnie  

z procedurami i wymogami PN-88/B-04481, a ich wyniki przedstawiono na zał. 5 i 6.  

4. Prace kameralne 

Objęły one analizę wyników badań polowych i laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe 

opracowanie dokumentacji.  

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

Teren badań położony jest w dolinie rzecznej Ołoboku, lewobrzeżnego dopływu Prosny. Do 

głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe (holoceńskie  

i plejstoceńskie).  

Holocen reprezentowany jest przez nasypy niebudowlane i budowlane. 

Nasypy niebudowlane występują w całym terenie badań w postaci przypowierzchniowej 

warstwy o miąższości 1,1-1,2 m. Złożone są one z piasków próchnicznych z domieszką gruzu  

i przewarstwieniami namułu. Stanowią one podłoże przepuszczalne i wątpliwe pod względem 

wysadzinowości. 

Nasypy budowlane występują w rejonie otw. nr 3 i 4 pod nasypami niebudowlanymi w postaci 

warstwy o miąższości 0,6-1,0 m. Złożone są one z piasków drobnych i pospółek z domieszką lub 

przewarstwieniami humusu. Stanowią one podłoże przepuszczalne i niewysadzinowe. 

Plejstocen reprezentowany jest przez grunty rzeczne i zastoiskowe. Sekwencja akumulacji 

tych osadów jest skutkiem zmiennego natężenia przepływu wód rzecznych, przez co warstwy tych 

osadów powstawały w środowisku akumulacji rzecznej facji korytowej oraz w środowisku 

zastoiskowym (facja pozakorytowa).  

Grunty rzeczne wykształcone są w postaci piasków drobnych i średnich. Zalegają one pod 

nasypami na głębokości 1,1-1,7 m oraz pod gruntami zastoiskowymi na głębokości 3,5-4,6 m. 

Rozpoznana miąższość tych gruntów wynosi od 0,3 do 1,5 m. Stanowią one podłoże przepuszczalne  

i niewysadzinowe, równoziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U= 2,9-3,5. 

Grunty zastoiskowe występują pod utworami rzecznymi i nasypami na głębokości 2,2-2,6 m, 

tworząc najgłębiej zalegającą, niejednorodną warstwę. Osady te wykształcone są w postaci gruntów 

spoistych: pyłów piaszczystych, pyłów i glin pylastych oraz gruntów niespoistych piasków pylastych  

i piasków drobnych z domieszką piasków gliniastych.  

Rozpoznaną budowę geologiczną przedstawiono na przekrojach geotechnicznych - zał. nr 3. 
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Na badanym terenie woda gruntowa występuje w obrębie przepuszczalnych piasków, 

tworząc I czwartorzędową warstwę wodonośną, przedzieloną przewarstwieniami słabo-

przepuszczalnych pyłów i glin pylastych. Warstwa ta prowadzi wody o zwierciadle swobodnym oraz 

napiętym,  które w okresie badań stabilizowało się na głębokości 2,50-3,07 m, tj. na rzędnych 132,16-

132,60 m n.p.m. Warstwę wodonośną budują piaski pylaste i średnie o współczynniku filtracji wg 

USBSC dla piasków średnich k= 4,5 m/d. Lokalny kierunek przepływu wód gruntowych skierowany 

jest na południowy-zachód, do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeczki Ołobok. 

Niniejsze badania prowadzono w okresie suszy hydrologicznej. Podczas stanów wysokich,  

w wyniku długotrwałych opadów deszczu lub roztopów, ZWG może się podnieść do ok. 0,5-0,7 m 

powyżej obecnego poziomu. 

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW 

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podłożu należą zgodnie z normą PN-86/B-02480  

do gruntów rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych) oraz nasypów niebudowlanych  

i budowlanych. 

Ze szczegółowej charakterystyki geotechnicznej wyłączono nasypy niebudowlane, stanowiące 

przypowierzchniową warstwę podłoża o miąższości 1,1-1,2 m. Nasypy niebudowlane złożone są  

z gruntów mineralno-organiczne w stanie średniozagęszczonym i luźnym.  

Wartości parametrów geotechnicznych określono dla gruntów mineralnych na podstawie 

badań polowych, laboratoryjnych oraz doświadczenia porównywalnego. Dla gruntów 

gruboziarnistych (piaszczysto-żwirowych) określono stopień zagęszczenia ID, na podstawie badań 

sondą dynamiczną DPL, a dla gruntów drobnoziarnistych (glin) określono stopień plastyczności IL, na 

podstawie analizy makroskopowej i korelacji z wilgotnością naturalną. Pozostałe parametry 

geotechniczne wyprowadzono na podstawie zależności korelacyjnych wg PN-81/B-03020. 

W warstwie I ujęto niespoiste grunty rzeczne, zastoiskowe i nasypy budowlane, które ze 

względu na zmienny stan i skład litologiczny podzielono na 2 warstwy geotechniczne.  

Warstwa Ia 

W warstwie tej ujęto wilgotne, mokre i nawodnione piaski drobne i pylaste w stanie 

średniozagęszczonym i lokalnie zagęszczonym. Strop tej warstwy zalega na głębokości 1,1-1,2 m, 

osiągając miąższość 0,7-1,1 m oraz głębiej w postaci warstw o różnej miąższości. Są to grunty nośne, 

o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia I
D
=0,55.  

Warstwa Ib 

W warstwie tej ujęto wilgotne, mokre i nawodnione piaski średnie w stanie 

średniozagęszczonym. Strop tej warstwy zalega na głębokościach od 1,9-2,1 m do 4,0-4,6 m, 

osiągając miąższość od 0,3 do 1,3 m. Są to grunty nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia 

zagęszczenia I
D
=0,55. 

W warstwie II zestawiono spoiste grunty zastoiskowe, które zgodnie z PN-81/B-03020 

zalicza się do grupy konsolidacyjnej „C”. Są to grunty wysadzinowe, słaboprzepuszczalne, bardzo 

wrażliwe na uplastycznienie lub upłynnienie w wyniku dynamicznego oddziaływania i zalania wodą. 

Z uwagi na zmienny stan podzielono je na dwie warstwy geotechniczne.  
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Warstwa IIa 

Warstwę tę tworzą pyły piaszczyste, pyły i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, 

zalegające na głębokości od 2,2-2,5 oraz głębiej w postaci warstw i warstewek o miąższości 0,2-1,2 

m. Stanowią one podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL=0,20.  

Warstwa IIb 

Warstwę tę tworzą pyły piaszczyste w stanie plastycznym, zalegające na głębokości od 3,7 m 

do 5,3 m w postaci warstw i warstewek o miąższości 0,2-1,0 m. Stanowią one podłoże podatne na 

osiadanie i wrażliwe na upłynnienie, o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL=0,30.  

W tabeli na zał. nr 5 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych.  

V. WNIOSKI 

1. Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że na terenie oczyszczalni oczyszczalni ścieków 

komunalnych warunki gruntowo-wodne są zmienne. W zależności od planowanej głębokości 

posadowienia poszczególnych obiektów budowlanych warunki gruntowe, zgodnie 

Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. można określić jako złożone dla potrzeb 

projektowania posadowienia obiektów budowlanych na głębokości poniżej 2,5 m oraz proste –  

w przypadku płytkiego posadowienia obiektów.  

2. Podłoże nośne stanowią grunty mineralne: piaski drobne i pylaste warstwy Ia i piaski średnie 

warstwy Ib w stanie średniozagęszczonym, a także pyły piaszczyste, pyły i gliny pylaste 

warstwy IIa w stanie twardoplastycznym.  

3. Pyły piaszczyste w stanie plastycznym warstwy IIb są podatne na osiadanie.  

4. Grunty spoiste (pyły i gliny pylaste) warstwy IIa i IIb są wrażliwe na przemarzanie, 

uplastycznienie w wyniku wzrostu wilgotności oraz naruszenie struktury w wyniku wibracji, 

zalania wodą lub mechanicznego oddziaływania (np. ruch pojazdów). Podczas robót ziemnych 

należy je szczególnie chronić przed rozmoczeniem, przemarzaniem lub naruszeniem struktury,  

a w przypadku takiego zdarzenia należy je wymienić na chudy beton lub nasyp budowlany, 

odpowiednio zagęszczony.  

5. Podłoże niejednorodne o zmiennej nośności stanowią mineralno-organiczne nasypy 

niebudowlane, stanowiące wierzchnią warstwę podłoża o miąższości 1,1-1,2 m. Na gruntach 

tych nie zaleca się projektować posadowienia fundamentów ani posadzek.  

6. W rejonie otw. nr 3 i 4 na głębokości 1,1-1,2 m występują piaski drobne i pospółki 

przewarstwione humusem w stanie średniozagęszczonym. Grunty te określono jako nasypy 

budowlane warstwy Ia, spełniające wymogi gruntów nośnych. Ocenę tych gruntów pod kątem 

przydatności do posadowienia fundamentów należy dokonać podczas realizacji robót 

budowlanych.   

7. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym i napiętym, występuje w obrębie osadów 

piaszczystych na głębokości od 2,50-3,40 do 4,20-5,50 m. Ustabilizowane ZWG kształtuje się na 

głębokości 2,50-3,07 m, tj. na rzędnych 132,16-132,60 m n.p.m. Podczas stanów wysokich,  

w wyniku długotrwałych opadów deszczu lub roztopów, ZWG może się podnieść o ok. 0,5-0,7 

m powyżej obecnego poziomu.  
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8. Przy projektowaniu obiektów zgłębionych, należy uwzględnić wypór wody gruntowej w okresie 

maksymalnych stanów.  

9. W rejonie projektowanych budynków znajdują się otwory obserwacyjne (piezometry), służące do 

monitoringu, m.in. głębokości zwierciadła wody gruntowej – zał. nr 1. Otwory te można 

wykorzystać do obserwacji poziomu wód gruntowych podczas realizacji robót ziemnych.  

10. Dla potrzeb projektowania posadowienia fundamentów należy przyjąć wartości danych 

geotechnicznych zestawionych w tabeli na zał. nr 5. Parametry te można przyjąć jako wartości 

charakterystyczne.  

11. Mineralne grunty warstw Ia, Ib mogą stanowić materiał na zasypki lub nasypy budowlane  

z zastrzeżeniami. Piaski są równoziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U= 2,9-3,5 i mogą być 

trudnozagęszczalne.  

12. Głębokość przemarzania gruntów na terenie badań wynosi hz= 0,8 m p.p.t.  

13. Roboty ziemne zaleca się wykonywać zgodnie z wytycznymi PN-B-06050:1999. 

14. Zaleca się dokonanie odbioru wykopów fundamentowych przez geologa, celem potwierdzenia 

zgodności warunków gruntowych, określonych w niniejszej dokumentacji i ewentualnie 

sprawdzenia stanu zagęszczenia nasypów budowlanych. 

  

           Opracował:  

         mgr inż. T. Szczuczko 


