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1. Wstęp 
 

Niniejszą dokumentację wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej JAMS Architekt 
Mariusz Sługocki, z siedzibą w Opolu, przy ul. Niemodlińskiej 47/3. Zlecone prace polegały 
na rozpoznaniu warunków gruntowo - wodnych podłoża wskazanego terenu w Gogolinie, 
przy ul. Konopnickiej - fragment dz. nr 164/1 dla potrzeb posadowienia projektowanego 
mieszkalnego budynku socjalnego. 

  
W celu rozwiązania zadania otrzymano od Zleceniodawcy koncepcję planu zagospo-

darowania terenu sporządzoną na mapie zasadniczej w skali 1:1000, z propozycją ilości, 
głębokości i lokalizacji otworów badawczych do wykonania, mapę do celów projektowych w 
skali 1:500 oraz informacje dotyczące projektowanej inwestycji. 
 
 2.   Wykorzystane akty prawne, normy i materiały archiwalne 
 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych ( Dz. U. nr 12, poz. 436 z 2012 r.). 

 
2. PN-B-04452 - Geotechnika - badania polowe. 

 
3. PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne część 1. Zasady ogólne. 

 
4. PN-B-02479 - Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne. 

 
5. PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne część 2. Rozpoznanie i ba-

danie podłoża gruntowego. 
 

6. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 

7. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane - badania próbek gruntu. 
 

8. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
 

9. "Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7 - Poradnik" - ITB Warszawa, 2011 r 
 

10. "Zarys geotechniki" - Z. Wiłun, 2007 r. 
 

11. "Hydrogeologia ogólna" - Z. Pazdro, 1983 r. 
 

12. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Koźle. 
 

13. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 200 000, arkusze Nysa i Gliwice. 
 

3.   Ogólna charakterystyka techniczna inwestycji 
 
 Wg koncepcji zagospodarowania terenu oraz informacji uzyskanych od Zleceniodaw-
cy, na terenie objętym opracowaniem projektowana jest budowa mieszkalnego budynku, o 
wymiarach w planie ca 12,5 x 55,5 m, o 3 kondygnacjach naziemnych, bez podpiwniczenia. 
Konstrukcja projektowanego budynku - murowana z pustaków ceramicznych, posadowiona 
na betonowych ławach fundamentowych, na głębokości ca 1,5 m od pow. ter. 
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4.    Zakres wykonanych prac 
 
 W celu rozwiązania zadania wykonano następujący zakres prac polowych, laborato-
ryjnych i kameralnych: 
 

4.1. prace geodezyjne 
 
   Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych do istniejących obiek-
tów w oparciu o mapę do celów projektowych w skali 1:500. Przybliżone rzędne wysoko-
ściowe wyrobisk badawczych obliczono przez interpolację wartości wysokościowych z opisu 
przedstawionego na w/w mapie. 
 
  4.2. badania polowe 
 

W ramach prac polowych zgodnie ze zleceniem wykonano 4 otwory badawcze, w 
tym: 

- otwory nr 1, 2 i 4 - do głębokości 6,0 m od pow. ter., 

- otwór nr 3 - do głębokości 6,5 m od pow. ter., 
o łącznym metrażu 24,5 mb wierceń. 

 
Otwory badawcze nr 1, 2 i 3 wykonano zestawem mechanicznym obrotowym "na su-

cho" Wamet, w rurach  205 mm, natomiast otwór nr 4 małośrednicowym zestawem Eijkel-

kamp, w rurach  90 mm, przy użyciu odpowiedniego osprzętu. 
 
W trakcie wiercenia otworów prowadzono na bieżąco oznaczanie makroskopowe 

przewiercanych gruntów i profilowanie geologiczne odsłanianych warstw. Podczas opisu 
szczegółowo zwracano uwagę przede wszystkim na barwę i konsystencję gruntów spoistych 
oraz skład, uziarnienie i zagęszczenie gruntów sypkich. Z przewiercanych gruntów pobierano 
próby: do skrzynek - w kategorii B klasy 4, do słoików - w kategorii B klasy 3. 

                                                                                                                                             
 Otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejności odsłanianych 
warstw i ubiciem. 

 
Głębienie otworów nr 1, 2 i 3 poniżej spągu gruntów antropogenicznych poprzedzono 

badaniami sondą DPL zagęszczenia gruntów sypkich oraz sondą FVT wytrzymałości na ści-
nanie gruntów spoistych w warunkach bez odpływu. 

 
Badania polowe wykonano w dniach  9 i 13 czerwca 2016 r. pod kierownictwem i do-

zorem geologicznym mgr inż. Ireny Orłowskiej. 
 
4.3. badania laboratoryjne 

 
 Po zestawieniu profili geologicznych do badań laboratoryjnych wytypowano 7 prób  
gruntu, w tym 4 próby gruntów sypkich oraz 3 próby gruntów spoistych. Dla prób gruntów 
sypkich oznaczono: nazwę gruntu, wilgotność naturalną, ciężar objętościowy oraz wykonano 
badanie uziarnienia. Dla prób gruntów spoistych oznaczono: nazwę gruntu, wilgotność natu-

ralną, ciężar objętościowy, granicę plastyczności, granicę płynności (metodą Casagrandea), 
stopień plastyczności oraz wskaźnik plastyczności. Ponadto w próbie pobranej z otworu ba-
dawczego nr 3, z głębokości 4,5 m oznaczono zawartość części organicznych. 
 
 Badania laboratoryjne prób gruntu wykonano w Laboratorium Gruntu Katarzyna Ko-
zimor, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zakopiańskiej 12. 
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     4.4. prace kameralne 

 
Zakres prac kameralnych obejmował: 

- przegląd kartograficzny, 
- analizę materiałów archiwalnych i literatury,  
- analizę materiałów z wykonanych prac polowych, 
- opracowanie kart dokumentacyjnych otworów, 
- wydzielenie warstw geotechnicznych, obliczenie i uogólnienie parametrów geotechnicz-

nych poszczególnych warstw metodami A i B wg PN-81/B-03020. Jako parametry wiodą-
ce dla gruntów sypkich i nasypowych  przyjęto ID, natomiast dla gruntów spoistych - IL,  

- opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacją wykonanych otworów badawczych                          
i liniami przekrojów geotechnicznych, 

- opracowanie przekrojów geotechnicznych, 
- opracowanie tekstu dokumentacji. 
 
5.   Położenie, morfologia, hydrografia i użytkowanie terenu 
 

Teren badań położony jest na północ od centrum zabudowy miasta Gogolin, przy uli-
cy Konopnickiej i obejmuje fragment działki nr 164/1. Działka nr 164/1 stanowi zaplecze ul. 
Konopnickiej. Od północy i wschodu graniczy z wielorodzinną zabudową mieszkaniową, od 
zachodu i południa z nieużytkami.  

 
Pod względem geomorfologicznym teren badań stanowi fragment równiny polodow-

cowej w obrębie Równiny Opolskiej. Rzędne wysokościowe rozpatrywanej parceli zawierają 
się w przedziale ca 170 - 172 m n.p.m, a jej nachylenie zaznacza się w kierunku zachodnim 
gdzie granicę parceli stanowi skarpa o wysokości ca 1,5 m utworzona przez przekształcenia 
antropogeniczne, oraz w kierunku południowo zachodnim - do koryta bezimiennego cieku. 
Obecna konfiguracja terenu jest wynikiem dawnego i współczesnego zagospodarowania. 

 
Sieć hydrograficzna  w rejonie badań jest słabo rozwinięta. Najbliższą arterię wodną 

w rejonie badań stanowi bezimienny ciek, przepływający z S na N, a następnie, w odległości 
ca 100 m na południowy zachód od terenu badań przyjmuje kierunek z E na W.  Z uzyska-
nych informacji z wywiadu pośród mieszkańców okolicznych budynków oraz przeglądu kar-
tograficznego wynika, że na terenie zlokalizowanego w pobliskim sąsiedztwie utwardzonego 
placu w przeszłości znajdował się zbiornik wodny (staw).  

  
Obecnie teren badań  stanowi nieużytek powstały po wyburzeniu istniejącej zabudo-

wy usługowej - piekarnia i magazyny. Najbliższą zabudowę stanowią 2 i 3 kondygnacyjne 
wielorodzinne budynki mieszkalne, na których ścianach brak widocznych zarysowań lub 
spękań. 
  
6.  Budowa geologiczna 
 
 Podłoże geologiczne rozpoznane w ramach niniejszego opracowania wyrobiskami 
badawczymi do głębokości maksymalnej 6,5 m od pow. ter. stanowią utwory czwartorzędo-
we.  
  
 Czwartorzęd budują plejstoceńskie osady wiekowo przynależne do zlodowacenia 
środkowopolskiego reprezentowane przez piaski pylaste, drobne, średnie i grube, lokalnie z 
domieszką żwirów, piaski gliniaste, gliny pylaste oraz pylaste zwięzłe. Osady te wykształco-
ne są w formie nieregularnych warstw i soczew ułożonych naprzemianlegle. W otworze ba-
dawczym nr 3 w strefie głębokości 2,4 - 5,7 m od pow. ter. stwierdzono występowanie osa-
dów zastoiskowych - namułów organicznych, z okresu transgresji lądolodu stadiału maksy- 
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malnego. Wg materiałów archiwalnych łączna miąższość utworów piaszczysto gliniastych w 
rejonie badań nie przekracza 8 m. Poniżej, przypuszczalnie zalegają wapienie triasowe. 

 
Zabarwienie gruntów: piasków - żółte, szare, brązowe, żółto szare, żółto brązowe, 

brązowo szare i  szaro żółte, glin pylastych - białe i brązowo szare, glin pylastych zwięzłych - 
brązowo szare, namułów - ciemno szare. 

 
Grunty rodzime okryte są warstwą nasypów złożonych gruzu ceglanego i betonowego 

oraz gleby, pochodzących z wyburzenia istniejących obiektów, miąższości udokumentowanej 
1,5 - 2,7 m. 
 
7.  Warunki wodne 

 
 Teren badań znajduje się w zlewni rzeki Odry. 

 
W trakcie prowadzenia prac polowych na terenie objętym opracowaniem we wszyst-

kich wykonanych otworach badawczych stwierdzono występowanie wody gruntowej. Wodę 
gruntową o zwierciadle napiętym lub swobodnym nawiercono w strefie głębokości 3,30 - 5,70 
m od pow. ter., na rzędnych 165,12 - 166,97 m n.p.m i ustabilizowano w strefie głębokości 
2,90 - 4,90 m od pow. ter., na rzędnych 165,92 - 167,87 m n.p.m. Stwierdzono także liczne 
sączenia wody w stropowych partiach przewarstwień gliniastych pośród piasków. Z uwagi na 
to, że grunty podłoża nie posiadają izolacji od wpływów powierzchniowych, poziom wód 
gruntowych wykazywać może wahania uzależnione od pory roku i wielkości opadów atmos-
ferycznych, w granicach do + 1,00 m ponad stan stwierdzony w czasie prac polowych. Po-
nadto po długotrwałych opadach atmosferycznych możliwe jest okresowe gromadzenie się 
pośród gruntów nasypowych wód pochodzenia infiltracyjnego. Podkreśla się, że badania 
przeprowadzono w okresie deficytu opadów. 

 
Z zestawionych przekrojów geotechnicznych wynika, że spływ wód gruntowych z te-

renu badań odbywa się w kierunku południowo  zachodnim - do bezimiennego cieku. 
 
 Obliczone za pomocą wzoru Hazena z krzywej uziarnienia współczynniki filtracji wy-
noszą: 
-  dla piasków średnich     - 9,5 m/d, 
-  dla piasków grubych     - 40 m/d.  
 
 Na podstawie literatury proponuje się następujące współczynniki filtracji: 
-  dla piasków pylastych i piasków gliniastych  - 1 m/d, 
-  dla glin i namułów organicznych    - 0,5 m/d.   
  
 Archiwalne analizy fizykochemiczne prób wody gruntowej środowiska utworów czwar-
torzędowych z terenu miasta Gogolin wg normy PN=EN 206-1:2003 w stosunku do betonu 
wykazują słabą agresywność - klasa ekspozycji XA1. 

 
8.  Geotechniczna ocena podłoża gruntowego 
 

Podłoże omawianego terenu stanowią grunty zróżnicowane pod względem litologii i 
parametrów geotechnicznych. W oparciu o uzyskane dane z prac badawczych polowych, 
wyniki badań laboratoryjnych, PN-81/B-03020 i literaturę wydzielono w podłożu następujące 
warstwy geotechniczne: 
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I warstwa - nasypy niebudowlane - bezładna mieszanina różno frakcyjnego gruzu 
    ceglanego i betonowego z wyburzeń, gleby, lokalnie piasku i gliny, 
   stwierdzona na całym terenie opracowania, w strefie głębokości 0,0 - 
   2,7 m, miąższości 1,5  - 2,7 m. 

Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych.  
Stan techniczny gruntów nasypowych ustalony na podstawie postępu 
prac wiertniczych - luźne. 

     
II warstwa - Namuły organiczne gliniaste - wydzielona lokalnie w rejonie otworu 
   badawczego nr 3, w strefie głębokości 3,4 - 5,7 m od pow. ter., miąż-
   szości 2,3 m. 
   Warstwa była mokra. 
   Zawartość części organicznych Iom = 7,83%. 
   Wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu wyliczona z ba-

   dań sondą FVT fu = 33 kPa. 

Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z makroskopowych polo-
 wych, badań laboratoryjnych, poprzez korelację pomiarów sondą FVT 
 IL = 0,60 odpowiada gruntom w stanie plastycznym. 

 
III warstwa - piaski gliniaste - wydzielona lokalnie w rejonie otworu badawczego nr 
   4, w strefie głębokości 2,4 - 3,0 m od pow. ter. miąższości 0,6 m. 
   Symbol konsolidacji B. 

Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych 

 polowych IL = 0,15 odpowiada gruntom w stanie twardoplastycznym. 
 
IVa warstwa - glina pylasta - wydzielona lokalnie w rejonie otworu badawczego nr 1, 
   w strefie głębokości 5,7 - 6,0 m od pow. ter. i do głębokości 6,0 m nie-
   przewiercona. 
   Symbol konsolidacji B. 

Nawilgocenie uzależnione od kontaktu z warstwą wodonośną. 
Wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu wyliczona z ba-

 dań sondą FVT fu = 90 kPa. 

Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych 
 polowych, korelację pomiarów sondą FVT IL = 0,23 odpowiada grun-
 tom w stanie twardoplastycznym. 

 
IVb warstwa - glina pylasta - wydzielona lokalnie w rejonie otworu badawczego nr 1, 
   w strefie głębokości 3,0 - 3,8 m od pow. ter., miąższości 0,8 m. 
   Symbol konsolidacji B. 

Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych oraz kontak-
 tu z warstwą wodonośną. 

Wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu wyliczona z ba-

 dań sondą FVT fu = 163 kPa. 

Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych 
 polowych, badań laboratoryjnych, poprzez korelację pomiarów sondą 
 FVT IL = 0,00 odpowiada gruntom w stanie twardoplastycznym. 

 
Va warstwa - gliny pylaste zwięzłe - wydzielona lokalnie w rejonie otworu badawcze-
   go nr 4, w strefie głębokości 5,2 - 5,7 m od pow. ter. miąższości 0,5 m. 
   Symbol konsolidacji B. 
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Nawilgocenie uzależnione od kontaktu z warstwą wodonośną. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych 

 polowych IL = 0,35 odpowiada gruntom w stanie plastycznym. 
 

Vb warstwa - gliny pylaste zwięzłe - wydzielona lokalnie w rejonie otworów badaw-
   czych nr 3 i 4, w strefie głębokości 3,0 - 4,7 m od pow. ter. miąższości 
   0,4 - 0,6 m. 
   Symbol konsolidacji B. 

Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych oraz kontak-
 tu z warstwą wodonośną. 

Wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu wyliczona z ba-

 dań sondą FVT fu = 132 kPa. 

Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych 
 polowych, badań laboratoryjnych, poprzez korelację pomiarów sondą 
 FVT IL = 0,10 odpowiada gruntom w stanie twardoplastycznym. 

 
VIa warstwa - piaski pylaste - wydzielona lokalnie w rejonie otworu badawczego nr 3, 
   w strefie głębokości 1,5 - 3,0 m od pow. ter., miąższości 1,5 m. 

Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych. W okresie 
 wykonywania badań warstwa była mało wilgotna.  

Uogólniony stopień zagęszczenia ustalony przez korelację z badań 
 sondą DPL ID = 0,50 odpowiada gruntom średnio zagęszczonym. 

 
VIb warstwa - piaski średnie ze żwirem, piaski grube - wydzielona w rejonie otworów 
   badawczych nr 1, 2 i 4, w strefie głębokości 1,7 - 3,3 m od pow. ter., 
   miąższości 0,5 - 0,7 m. 

Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych. W okresie 
 wykonywania badań warstwa była mało wilgotna. 

Uogólniony stopień zagęszczenia ustalony przez korelację z badań 
 sondą DPL ID = 0,50 odpowiada gruntom średnio zagęszczonym. 

 
VIc warstwa - piaski średnie, piaski średnie przewarstwione gliną pylastą, piaski śred-
   nie przewarstwione piaskiem drobnym, piaski grube - wydzielona w 
   rejonie otworów badawczych: 
   -  nr 1, w strefie głębokości 3,8 - 5,7 m od pow. ter., miąższości 1,9  m  
   -  nr 2, w strefie głębokości 3,3 m od pow. ter. i do głębokości 6,0 m 
       nieprzewiercona, 
   -  nr 3, w strefie głębokości 5,7 - 6,5 m od pow. ter. i do głębokości 6,5 
       m nieprzewiercona, 
   -  nr 4, w strefie głębokości 3,0 - 6,0 m od pow. ter. i do głębokości 6,5 
       m nieprzewiercona. 

Warstwa była mokra. 
Uogólniony stopień zagęszczenia ustalony przez korelację z badań 

 sondą DPL ID = 0,55 odpowiada gruntom średnio zagęszczonym. 
 

Rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach 
dokumentacyjnych otworów badawczych (zał. nr 3) i na przekrojach geotechnicznych (zał. nr 
5). Charakterystyczne parametry geotechniczne dla gruntów poszczególnych warstw zesta-
wiono w "Legendzie do przekrojów" (zał. nr 6). 
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9.   Opinia geotechniczna - podsumowanie  
 
1. Na podstawie wykonanych badań wskazanego terenu w Gogolinie, przy ul. Konopnickiej 

- dz. nr 164/1, rozpoznano: 
      -   wykształcenie litologiczne utworów budujących podłoże do głębokości maksymalnej 
           6,5 m od pow. ter., 
      -   warunki geotechniczne podłoża. 
 

2. Warunki gruntowo wodne w podłożu projektowanego budynku są niejednorodne. W wy-
konanych otworach badawczych występowanie gruntów nasypowych stwierdzono do 
głębokości maksymalnej 2,7 m. Grunty nasypowe były w stanie technicznym luźnym. Z 
informacji uzyskanych od mieszkańców pobliskich posesji jak i podejmowanych próbach 
przewiercenia ich w miejscach lokalizacji dawnej zabudowy, nasypy przypuszczalnie sta-
nowią wypełnienie piwnic. Pod nasypami niebudowlanymi zalegają grunty rodzime. Są to 
czwartorzędowe osady plejstoceńskie reprezentowane przez grunty niespoiste oraz spo-
iste. Grunty niespoiste wykształcone jako piaski pylaste, drobne, średnie i grube, lokalnie 
z domieszką żwiru lub wkładkami gliny pylastej, są w stanie średnio zagęszczonym (ID od 
0,50 do 0,55). Pośród gruntów niespoistych występują soczewki lub warstwy zbudowane 
z gruntów spoistych wykształconych jako gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe, w stanie 
twardoplastycznym i plastycznym (IL od 0,10 do 0,35) oraz namuły gliniaste organiczne 
(Iom=7,83%), w stanie miękkoplastycznym (IL = 0,60). Woda gruntowa w podłożu projek-
towanego budynku, o zwierciadle napiętym bądź swobodnym w trakcie wykonywania ba-
dań stabilizowała się na głębokości 2,8 - 3,3 m poniżej pow. ter. Maksymalny wyinterpre-
towany poziom zalegania zwierciadła wody gruntowej należy przyjąć + 1,0 m od stanu 
udokumentowanego. Należy także uwzględnić okresowe gromadzenie się pośród nasy-
pów wód pochodzenia infiltracyjnego. Współczynniki filtracji dla gruntów podłoża prze-
stawiono w rozdziale 7. 
  

3. Wartości charakterystyczne parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych zesta-
wiono w tabeli "Legenda do przekrojów" (zał. nr 6). 
 

4. Występujące w podłożu poniżej poziomu posadowienia grunty nasypowe będą wymagały 
wymiany na poduszkę piaszczysto - żwirową zagęszczoną do stanu ID = 0,70. Ponadto 
stwierdzone w podłożu grunty organiczne (namuły gliniaste) nie nadają się do bezpo-
średniego posadowienia projektowanego budynku i w strefie ich występowania podłoże 
będzie wymagało wzmocnienia (np. kolumnami żwirowo - cementowymi). Podkreśla się, 
że przedstawiony na przekrojach geotechnicznych zasięg występowania gruntów orga-
nicznych ze względu występujące w podłożu przeszkody jest hipotetyczny (oznaczony li-
nią przerywaną), dlatego po usunięciu gruntów nasypowych zaleca się wykonanie z dna 
wykopu badań uzupełniających. 
 

5. Powierzchnie projektowanego budynku zagłębione do głębokości 1,5 m od pow. ter. win-
ny być zabezpieczone odpowiednią izolacją przeciwwilgociową i antykorozyjną oraz po-
siadać drenaż, większe  zagłębienie wymaga zabezpieczenia wodoszczelnego. 
 

6. Wykopy fundamentowe należy chronić przed wodami opadowymi i gruntowymi oraz  
przemarzaniem.  

 
7.   Wg KNR 2-01 w wykopach wystąpią grunty kat. III - V. Możliwe także zagruzowane po- 
      mieszczenia piwniczne po wyburzonej zabudowie. 
 
8.   Projektowany budynek w powiązaniu z charakterem podłoża (warunki gruntowe złożone) 
      proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 


