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1. Wstęp 
 

Dokumentację geotechniczną dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w 
Niemodlinie, przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich wykonano na zlecenie Pracowni Projek-
towej I.W.K. Mirosław Brzeziński z siedzibą w Opolu, przy ul. Bytnara „Rudego” 3A/606. 

 
Celem opracowania było rozpoznanie warunków geotechnicznych podłoża wskaza-

nego terenu do projektu budowlanego inwestycji. 
 
 2.   Wykorzystane akty prawne, normy i materiały archiwalne 
 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.08.1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

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

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

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

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

 
6. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 

7. PN-80/B-01800 -  Klasyfikacja i określenie środowisk. 
 

8. PN-B-0650 - Geotechnika - Roboty ziemne. 
 

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

10. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Niemodlin. 
 

11. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 200 000, arkusz Nysa. 
 
3.  Charakterystyka techniczna projektowanej inwestycji 
 

Wg informacji uzyskanych od Zleceniodawcy, w Niemodlinie, przy ul. Bohaterów Po-
wstańców  Śl. nr projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej do odbioru ścieków bytowych z  
budynków mieszkalnych nr 47, 49 i 51. Ścieki sanitarne z poszczególnych posesji odprowa-
dzane będą projektowanymi kolektorami do systemu kanalizacji miejskiej. Projektowane po-
sadowienie kolektorów – ca 1,0 – 1,5 m od pow. ter.  
 
4.    Zakres wykonanych prac 
 

Zgodnie ze zleceniem wykonano następujący zakres prac polowych i kameralnych, 
niezbędny do rozwiązania zadania – opracowania dokumentacji geotechnicznej: 
 

4.1. prace geodezyjne 
 
   Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych do istniejących obiek-
tów w oparciu o plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1 : 500 dostarczony przez Zlecenio-
dawcę. 

Rzędne wysokościowe wyrobisk badawczych obliczono przez interpolację wartości 
wysokościowych z planu sytuacyjno – wysokościowego w skali 1 : 500. 
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  4.2. prace polowe 
 

Zgodnie ze zleceniem ramach prac polowych wykonano 3 otwory badawcze, w tym: 
- otwór nr 1 - do głębokości 1,7 m od pow. ter., 
- otwór nr 2 - do głębokości 3,5 m od pow. ter., 
- otwór nr 3 - do głębokości 1,7 m od pow. ter., 
o łącznym metrażu 6,9 mb wierceń. 
 

Otwory badawcze wykonano małośrednicowym zestawem ręcznym Eijkelkamp, ko-

lumną rur  90 mm, przy użyciu odpowiedniego osprzętu. W trakcie wiercenia otworów pro-
wadzono na bieżąco oznaczanie makroskopowe przewiercanych gruntów i profilowanie geo-
logiczne odsłanianych warstw. Z przewiercanych gruntów pobierano próby  w kategorii B - do 
skrzynek o naturalnym uziarnieniu oraz do słoików o naturalnej wilgotności. 

 
Prace polowe wykonano w dniu 4 kwietnia 2009 r. pod nadzorem mgr Jana Grzybow-

skiego i mgr inż. Ireny Orłowskiej.  
 

4.3. prace kameralne 
 

Zakres prac kameralnych obejmował: 
- analizę materiałów archiwalnych i literatury, 
- analizę materiałów z wykonanych prac polowych, 
- opracowanie kart dokumentacyjnych otworów, 
- wydzielenie warstw geotechnicznych, obliczenie parametrów geotechnicznych poszcze-

gólnych warstw metodami A i B wg PN-81/B-03020 oraz na podstawie  tab. 4-3, 7-10, i 7-
13 Z. Wiłun "Zarys geotechniki". Jako parametry wiodące dla gruntów sypkich przyjęto ID, 
natomiast dla 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 ma charakter liniowy i obejmuje trasę projektowanych kolektorów kana-
lizacji sanitarnej w  Niemodlinie, przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich na zapleczu budynków 
mieszkalnych nr 47, 49 i 51. 

 
Pod względem morfologicznym teren badań stanowi fragment dna doliny rzeki Ści-

nawy Niemodlińskiej w obrębie Równiny Niemodlińskiej. Obecne ukształtowanie terenu wy-
nika z jego nadsypania dla celów obecnego i dawnego modelu zagospodarowania. Rzędne 
terenu badań wynoszą ca 162, 34 – 164,22 m n.p.m.  

                                                                                                          
 Główną arterię wodną w rejonie Niemodlina stanowi przepływająca z S na N rzeka 

Ścinawa Niemodlińska wraz z bezimiennymi dopływami. Ścinawa Niemodlińska jest prawo-
brzeżnym dopływem Nysy Kłodzkiej. Od koryta Ścinawy Niemodlińskiej teren badań jest od-
dalony ca 800 m w kierunku zachodnim. 

 
Zabudowę terenu badań stanowią budynki mieszkalne  wielorodzinne lub jednoro-

dzinne (nr 51) oraz zabudowania gospodarcze, przypuszczalnie zrealizowane w latach trzy-
dziestych XX wieku. Budynki mieszkalne są dwu lub trzykondygnacyjne, z podpiwniczeniem, 
większości płytkim, konstrukcji tradycyjnej. Ściany budynków nie wykazują śladów spękań. 
Obecnie ścieki bytowe odprowadzane są do wybieralnych zbiorników. 
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6.  Budowa geologiczna 
 

Podłoże geologiczne rozpoznane w ramach niniejszego opracowania wyrobiskami do 
głębokości maksymalnej 3,5 m od pow. ter. stanowią utwory czwartorzędowe. 

 
Czwartorzęd budują utwory rzeczno zastoiskowe holocenu, wykształcone jako namu-

ły pylaste i piaszczyste, piaski gliniaste oraz piaski średnie, w formie nieregularnych warstw i 
soczew. Wg materiałów archiwalnych starsze podłoże stanowią utwory mioceńskie serii po-
znańskiej - mułki, piaski i iły. 

 
Grunty rodzime przykryte są utworami antropogenicznymi -  współczesnymi nasypa-

mi, złożonymi z piasku lokalnie zaglinionego lub pyłu, gruzu ceglanego, gleby, miąższości 
1,0 – 1,7 m. 

 
         Zabarwienie gruntów rodzimych: namułów – ciemno brązowe i czarne,  piasków – żółte 
i szare. 
 
7. Warunki wodne 
 

Rozpatrywany teren położony jest w dorzeczu rzeki Odry, w zlewni rzeki Ścinawy 
Niemodlińskiej. 

  
Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000 Niemodlin leży w obrębie XXVII 

Regionu Hydrogeologicznego Opolskiego. Główny użytkowy poziom wodonośny w Niemo-
dlinie związany jest z osadami trzeciorzędu. Wg „Mapy Obszarów Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony” teren badań znajduje 
się w obrębie subzbiornika nr 338 (Paczków – Niemodlin) w utworach trzeciorzędowych, 
oznaczonego ochroną wysoką (OWO). 
 

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych nie stwierdzono występowania regularnego 
poziomu wodonośnego. Natomiast we wszystkich wykonanych wyrobiskach badawczych na 
kontakcie gruntów o zróżnicowanej przepuszczalności, w strefie głębokości 1,00 – 2,50 m od 
pow. ter. stwierdzono liczne sączenia wody, o różnej intensywności dopływu do wyrobisk. Po 
intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach śniegowych sączenia te mogą się nasi-
lać. 
 
8. Geotechniczna ocena podłoża gruntowego 
 

Podłoże omawianego terenu stanowią grunty niejednorodne, o zróżnicowanych pa-
rametrach geotechnicznych. W oparciu o uzyskane wyniki wierceń badawczych, PN-81/B-
03020 i literaturę wydzielono w podłożu następujące warstwy geotechniczne: 

 
        I warstwa – nasyp niebudowlany (bezładna mieszanina piasku, gruzu ceglanego, gle- 
                             by, lokalnie pyłu) – wydzielona na całym terenie opracowania, w strefie 
                             głębokości 0,0 – 1,7 m od pow. ter. miąższości  1,0 – 1,7 m. 
                             Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych. 
                    Uogólniony stopień zagęszczenia ustalony z postępu prac wiertniczych 
                             ID = 0,10  odpowiada gruntom luźnym. 
 
      II warstwa -   namuły gliniaste i pylaste - wydzielona lokalnie w rejonie wyrobisk badaw- 
                             czych nr 2 i 3, w strefie głębokości 1,0 – 3,1 m od pow. ter., miąższości  
                             0,5  – 1,4 m.  
                             Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych. 

      Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych 
                             polowych IL = 0,60 odpowiada gruntom w stanie  miękkoplastycznym. 
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     III warstwa -  piaski gliniaste – wydzielona lokalnie w rejonie wyrobiska badawczego nr 3, 

w strefie głębokości 1,5 – 1,7 m od pow. ter., miąższości 0,2 m  i do głębo-
kości 1,7 m nieprzewiercona. 

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

                            polowych IL = 0,50 odpowiada gruntom w stanie plastycznym z pogranicza 
miękkoplastycznego.  

 
    IV warstwa  -  piaski średnie, piaski średnie z pogranicza piasków drobnych - wydzielona  
                            lokalnie w rejonie wyrobisk badawczych nr 1 i 2, w strefie głębokości 1,3 –  
                            3,5 m od pow. ter. i do głębokości 3,5 m od pow. ter. nieprzewiercona. 
                            Warstwa jest wilgotna. 
        Uogólniony stopień zagęszczenia ustalony  z postępu prac wiertniczych   
                            ID = 0,40 odpowiada gruntom średnio zagęszczonym. 
 

Rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiają przekroje geo-
techniczne (zał. nr 4). Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntów poszczególnych warstw 
zestawiono w "Legendzie do przekrojów" (zał. nr 5) 
                                                                     
9. Wnioski  
 

1. Podłoże budowlane rozpatrywanego terenu jest uwarstwione i w pionie nierównomier-
nie ściśliwe. Grunty warstwy I (nasypy niebudowlane) oraz warstwy II (namuły orga-
niczne) nie mogą stanowić podłoża dla bezpośredniego posadowienia projektowanej 
kanalizacji sanitarnej. W przypadku  przyjęcia posadowienia w strefie występowania 
tych gruntów należy je wymienić na poduszkę sypaną z pospółki, zagęszczoną do sta-
nu ID = 0,50. 

 
2. Proponowane do obliczeń konstrukcyjnych wartości cech charakterystycznych i obli-

czeniowych wydzielonych warstw geotechnicznych podłoża zestawiono w tabeli para-
metrów geotechnicznych „Legenda do przekrojów” (zał. nr 5). 

 
3.  Wg PN-B-06050 - Geotechnika -roboty ziemne, w wykopach fundamentowych wystą-

pią grunty kat. III – V.  
 

4. Projektowane obiekty w powiązaniu z charakterem podłoża (proste warunki gruntowe) 
      proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

 
 
                                                                                           Opracowanie: 
                                                                                           mgr Jan Grzybowski  
                                                                                           mgr inż. Irena Orłowska 

 


