
 

∇ projekty i dokumentacje geologicz-
no-inżynierskie, 

∇ dokumentacje i ekspertyzy geotech-
niczne, 

∇ kompleksowa obsługa geotechnicz-
na budowy, 

∇ dokumentacje złożowe, 

∇ oceny stanu geochemii środowiska 
gruntowo-wodnego, 

∇ projekty i dokumentacje hydrogeolo-
giczne, 

∇ prognozy oddziaływania na środowi-
sko inwestycji mogących zanieczy-
ścić wody podziemne oraz raporty i 
ekspertyzy dla wszelkiego typu 
obiektów znacząco oddziałujących 
na środowisko, 

∇ ocena stanu środowiska wodno-
gruntowego 

∇ projektowanie, nadzór i wykonaw-
stwo obiektów budownictwa wodne-
go, 

∇ operaty wodnoprawne 

∇ projekty i budowa urządzeń do robót 
specjalistycznych: 

pompy tłokowe do zawiesin cemen-
towych i hydroizolacyjnych, 

mieszalniki do zawiesin cemento-
wych i hydroizolacyjnych. 
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 1. Informacje wst ępne 

 
1.1. Podstawa wykonania i zawarto ść opracowania 

 
Niniejszą dokumentację wykonano w MRW PROJEKT SERWIS (Zabrze, ul. Gogolińska 2/3) 

na zlecenie Pracowni Projektowej "MOSTOPOL" Sp. z o.o. (Czarnowąsy, ul. Jagiełły 39).  

Opracowanie zawiera ustalenia warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowych odbudowy prze-

pustu nad Potokiem Radawka w m. Radawa przy skrzyżowaniu ul. Ludowej z ul. Szkolną. 

Dokumentację geotechniczną sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 24.09.1998 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiek-

tów budowlanych.  

 

1.2. Wykaz zwi ązanych norm, przepisów i literatury oraz materiałów  archiwalnych 

 
1) PN-81/B-03020, Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli. 

2) PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych obciążeń jed-

nostkowych. 

3) Projekt zmiany PN-81/B-03020, Geotechnika – Projektowanie posadowień bezpośrednich. 

4) PN-88/B-04481, Grunty budowlane – Badania próbek gruntu. 

5) PN-B-02479/1998, Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne. 

6) PN-B-04452, Geotechnika - Badania polowe. 

7) PN-B-06050, Geotechnika – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

8) PN-EN 1536. Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych. Pale wiercone. 

9) PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10) DIN 4094 Erkundung durch Sondierungen. 

11) Z. Wiłun – Zarys geotechniki, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1997 r. 

12) Z. Pazdro, B. Kozerski - Hydrogeologia ogólna. Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 

1990. 

13) S. Pisarczyk. Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania (Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004 rok). 

14) Materiały dostarczone przez Zleceniodawcę. 

 

2. Zakres prac 

 
2.1. Prace geodezyjne 

 

Punkty badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do punktów topo-

graficznych widocznych w terenie. Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano niwelację tech-

niczną dowiązując się do pokrywy studzienki o rzędnej H=215,10 m npm. Punkt dowiązania niwe-

lacji wskazano na załączonej mapie dokumentacyjnej (Zał. nr 2). 
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2.2. Prace wiertnicze 

 
Dla właściwego rozwiązania postawionego zadania wykonano dwa otwory badawcze o głębo-

kościach 10 m każdy. Wiercenia na bieżąco profilowano. Po zakończeniu wierceń i wykonaniu ob-

serwacji hydrogeologicznych otwory zlikwidowano urobkiem zgodnie z kolejnością przewierconych 

warstw. Prace terenowe wykonano urządzeniem wiertniczym WM-03H przy użyciu świdra spiral-

nego ϕ 110 mm pod dozorem geologicznym mgr inż. Romualda Chrysta.  

 

2.3. Badania laboratoryjne 

 
Wszystkie próbki gruntu były na bieżąco badane makroskopowo w terenie. Na podstawie ba-

dań makroskopowych wytypowano próbki i określono dla nich zakres badań laboratoryjnych, który 

obejmował oznaczenia: 

-  wilgotności naturalnej Wn [%], 

- granic konsystencji WL i Wp [%] oraz określenia na ich podstawie wskaźnika plastyczności  

 IP i stopnia plastyczności IL, 

- zawartości części organicznych Iom [%],  

- uziarnienia gruntów. 

Badania laboratoryjne wykonano w Laboratorium Gruntów MRW Projekt Serwis. 

 

2.4. Prace kameralne 

 
Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych opracowano dokumentacje wynikową,  

na którą złożyły się: 

- mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000, 

- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500, 

- karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych w skali 1 : 50, 

- przekrój geotechniczny w  skali 1 : 100/100 

- zestawienie parametrów warstw geotechnicznych, 

- objaśnienia znaków i symboli do kart dokumentacyjnych i przekroju, 

- zestawienie wyników badań laboratoryjnych, 

- wykresy uziarnienia gruntów. 

Uzupełnieniem części graficznej jest niniejszy tekst. 

 

3. Poło żenie, charakterystyka terenu, morfologia i hydrogra fia 

 
Pod względem administracyjnym opisywany teren położony jest w województwie opolskim,  

w powiecie oleskim, gminie Zębowice i wsi Radawie, w miejscu przepustu nad Potokiem Radawka 

przy skrzyżowaniu ul. Ludowej z ul. Szkolną. Szczegółową lokalizację terenu przedstawiono na mapie 

dokumentacyjnej (Zał. nr 2). W otoczeniu cieku powierzchnia terenu nie wykazuje znaczących deniwe-

lacji. Maksymalna różnica rzędnych w miejscach otworów geotechnicznych wynosi 0,26 m. 
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Geomorfologicznie teren znajduje się w obrębie Równiny Opolskiej. Hydrograficznie teren należy 

do dorzecza Odry. 

 

4. Budowa geologiczna 

 
Podłoże badanego terenu, do zbadanej w ramach niniejszego opracowania głębokości maksymal-

nej 10,0 m ppt, budują utwory czwartorzędowe. W przypowierzchniowej partii terenu są to holoceńskie 

piaski z domieszką substancji organicznych akumulacji rzeczno-zastoiskowej. Piaski podściela pakiet 

zwietrzelin plejstoceńskich glin pochodzenia lodowcowego. W głębszym podłożu stwierdzono obec-

ność plejstoceńskich piasków wodnolodowcowych. Cały teren przykrywa warstwa nasypów niebudow-

lanych. 

 

5. Warunki wodne 

 
W podłożu badanego terenu występują dwie warstwy wodonośne. Pierwsza z nich, o zwierciadle 

swobodnym, związana jest z przypowierzchniowymi piaskami warstw pakietu II, a jej lustro przewier-

cono w przedziale głębokości 1,3-1,5 m ppt . Warstwa jest w ścisłym kontakcie hydraulicznym z wo-

dami cieku. 

Druga warstwa występuje w głębszym podłożu,  w obrębie pospółek warstwy IIIb. Naporowe zwiercia-

dło wód nawiercono na głębokości 8,7 m ppt, przy nieustalonej wysokości stabilizacji. 

Wysokość zwierciadła wód gruntowych ulega znacznym wahaniom a jego wysokość jest zależna od 

poziomu wód w Potoku Rawce i co się z tym wiąże od warunków atmosferycznych.  

Współczynnik filtracji dla gruntów niespoistych obliczono na podstawie wykresów uziarnienia stosując 

wzór amerykański: k=0,36 x (d20)2,3 [cm/s] 

gdzie d20 – średnica zastępcza [mm] odpowiadająca zawartości 20% ziaren na krzywej uziarnienia. 

Orientacyjne, uogólnione wartości współczynników filtracji dla poszczególnych gruntów przedstawiono  

w poniższej tabeli. Dla gruntów spoistych przyjęto wartości zaczerpnięte z literatury [13]. Szczegółowe 

wartości współczynników filtracji gruntów niespoistych znajdują się na wykresach uziarnienia gruntów 

(Zał. nr 8). 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Nr warstwy Charakter filtracji  * Wsp. filtracji k [m/s] 

IIIa1, IIIa2 półprzepuszczalne 1x10-8 – 1x10-6 

IIa, IIb1, IIb2 średnio przepuszczalne 1,80x10-5 –  6,97x10-5 

IIIb dobrze przepuszczalne 1x10-4– 1x10-3 

I zróżnicowane  
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6. Warunki gruntowe 

 
W podłożu opisywanego terenu stwierdzono grunty rodzime i nasypowe, które ze względu na zróż-

nicowanie parametrów fizyko-mechanicznych i genezę podzielono na następujące warstwy geotech-

niczne: 
 

warstwa I 

to nasypy niebudowlane występujące na całym terenie badań. Skład nasypów jest zróżnicowany i zo-

stał przedstawiony na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (Zał. nr 3). Grunty należą 

do nierównomiernie ściśliwych i miejscami słabo nośnych. Nie mogą stanowić podłoża budowlanego. 
 

warstwa IIa 

reprezentowana jest przez luźne i nawodnione piaski próchnicze o przyjętym i uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,30. Orientacyjne parametry geotechniczne dla tych gruntów zostały określone jak 

dla piasków drobnych z obniżeniem ich wartości o 50%. 

Grunty należą do słabo nośnych i bardzo ściśliwych. 
 

warstwa IIb1 

to średnio zagęszczone i nawodnione piaski drobne oraz pylaste z domieszkami substancji organicz-

nych, o przyjętym i uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,35.  Ze względu na zawartość substancji 

organicznych parametry gruntów zostały obniżone 0 30 %. Są to grunty średnio nośne i ściśliwe. 
 

warstwa IIb2 

w jej skład wchodzą średnio zagęszczone i nawodnione piaski grube miejscami z domieszką , o przy-

jętym i uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,40. Grunty należą do nośnych i mało ściśliwych. 
 

warstwa IIIa1 

zaliczono do niej plastyczne gliny piaszczyste miejscami warstwowane piaskiem średnim o uśrednio-

nym stopniu plastyczności IL=0,35 i symbolu konsolidacji „C”. Grunty należą średnio nośnych i ściśli-

wych. 
 

warstwa IIIa2 

obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste miejscami warstwowane piaskiem średnim o uśrednio-

nym stopniu plastyczności IL=0,20 i symbolu konsolidacji „C”. Grunty należą do nośnych i średnio ści-

śliwych. 
 

warstwa III 

złożona jest z średnio zagęszczonych nawodnionych o przyjętym i uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,40. Grunty należą do nośnych i mało ściśliwych. 
 

Parametry geotechniczne gruntów określono metodą „B" według PN-81/B-03020 biorąc jako cechę 

wiodącą dla gruntów niespoistych stopień zagęszczenia, a dla gruntów spoistych stopień plastyczno-

ści. Uzupełnieniem opisu warstw geotechnicznych są załączone karty dokumentacyjne otworów geo-

technicznych (Zał. nr 3) oraz przekrój geotechniczny (Zał. nr 4).  
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7. Podsumowanie 

 
a) W podłożu opisywanego terenu występują grunty o zróżnicowanej ściśliwości i nośności.  

W strefie przypowierzchniowej dominują grunty słabe i ściśliwe. Są to nasypy niebudowlane oraz 

piaski z domieszką substancji organicznych zaliczone do warstw I, IIa1 i IIa2. Wymienione grunty 

nie nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych w ich obrębie.  

Niżej, od głębokości 3,2 m ppt w miejscu otw. nr 1 i 5,1 m ppt w miejscu otw. nr 2, warunki ulegają 

poprawie. Stwierdzono tam obecność nośnych i mało ściśliwych piasków grubych warstwy IIb, no-

śnych i średnio ściśliwych glin piaszczystych warstwy IIIa2 oraz najsłabszych spośród nich - pla-

stycznych, średnio nośnych i ściśliwych glin piaszczystych warstwy IIIa1.   

W głębszym podłożu nawiercono warstwę nośnych i mało ściśliwych pospółek. 

Zasadniczym problemem związanym z posadowieniem obiektu na przedmiotowym terenie są nie-

korzystne warunki wodne, stanowiące utrudnienie w przypadku wymiany słabych gruntów. Wody 

gruntowe występują w postaci dwóch warstw, z czego większe znaczenie dla planowanej inwesty-

cji ma warstwa przypowierzchniowa, obecna w obrębie piasków warstw IIa, IIb1 i IIb2. Swobodne 

zwierciadło wód tej warstwy występowało na głębokości od 1,3 m ppt do 1,5 m ppt, co odpowiada 

uśrednionej wysokości 213,95 m npm.  Warstwa jest w ścisłym kontakcie hydraulicznym z wodami 

Potoku Radawka. Wysokość lustra wody może więc ulegać znacznym wahaniom. 

W głębszym podłożu występuje warstwa o zwierciadle naporowym, związana z pospółkami war-

stwy IIIb. 

b) Proponuje się rozważenie możliwości pośredniego posadowienia obiektu na palach opartych najle-

piej w obrębie twardoplastycznych glin warstwy IIIa2 lub pospółkach warstwy IIIb.  

Alternatywą dla takiego rozwiązania jest wymiana gruntów warstw I, IIa1 i IIa2 na podsypkę pia-

skowo-żwirową zagęszczaną mechanicznie warstwami do wymaganego ID. Realizację tego warian-

tu komplikuje obecność cieku wodnego oraz płytki poziom wód gruntowych. Wymianę można pro-

wadzić z odcięciem wód ścianką z grodzic „szczelnych” zagłębionych w półprzepuszczalne gliny 

warstw IIIa1 i IIIa2. 

c) Do obliczeń statycznych podaje się w zestawieniu tabelarycznym wartości parametrów geotech-

nicznych gruntów budujących poszczególne warstwy (Zał. nr 6). 

d) Podczas robót ziemnych należy uwzględnić konieczność odpowiedniego zabezpieczenia ścian wy-

kopów. Dodatkowo należy się liczyć z intensywnym napływem wód gruntowych do wykopów i ko-

niecznością ich odprowadzenia. 

e) Zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresie suchym.  

f) Z uwagi na występujące w podłożu opisywanego terenu grunty spoiste, które pod wpływem zwięk-

szonego zawilgocenia ulegają uplastycznieniu, należy unikać zawodnienia wykopów w trakcie pro-

wadzenia robót ziemnych. 

g) Wg normy PN-B-06050 grunty rodzime występujące w podłożu należy zaliczyć w przewadze do 

3÷4 kategorii urabialności. W obrębie nasypów niebudowlanych mogą występować przeszkody za-

liczane do wyższych kategorii. 
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h) Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymaga-

nia ogólne. 

 


