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1. Wstęp 
 

Dokumentację geotechniczną w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitar-
nej w Niemodlinie w ciągu ulic: Bohaterów Powstań Śląskich, W. Korfantego, I. Daszyńskie-
go oraz Nowej wykonano na zlecenie pracowni projektowej I.W.K. Mirosław Brzeziński z sie-
dzibą 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 inwestycji 
 

Wg informacji uzyskanych od Zleceniodawcy, w Niemodlinie w ciągu ulic Bohaterów 
Powstańców Śl., W. Korfantego, I. Daszyńskiego, Nowej projektuje się budowę kanalizacji 
sanitarnej do odbioru ścieków bytowych z budynków mieszkalnych. Ścieki sanitarne z po-
szczególnych posesji odprowadzane będą projektowanymi kolektorami do systemu kanaliza-
cji miejskiej.   
 
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 : 1 000 dostarczony przez Zlece-
niodawcę. 
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Rzędne wysokościowe wyrobisk badawczych obliczono przez interpolację wartości 
wysokościowych z planu sytuacyjno – wysokościowego w skali 1 : 1 000. 

 
  4.2. prace polowe 
 

Zgodnie ze zleceniem ramach prac polowych wykonano 19 otworów badawczych,  
w tym: 
- otwór nr 5 - do głębokości 1,5 m od pow. ter., 
- otwory nr 1, 2, 3, 7, 18 - do głębokości 2,0 m od pow. ter., 
- otwory nr 4, 10, 13, 16 - do głębokości 3,0 m od pow. ter., 
- otwory nr 11, 12 - do głębokości 3,5 m od pow. ter., 
- otwory nr 8, 9, 14, 15, 17, 19 - do głębokości 4,0 m od pow. ter., 
- otwór nr 6 - do głębokości 5,0 m od pow. ter., 
o łącznym metrażu 59,5 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 27 – 29 lipca 2009 r. pod nadzorem mgr Jana Grzy-

bowskiego 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 map dokumentacyjnych z lokalizacją wykonanych otworów badawczych,                    
- 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 wzdłuż ulic: Bohaterów Powstań Śląskich, W. Korfantego, I. 
Daszyńskiego oraz Nowej. 

 
Pod względem morfologicznym teren badań leży na Nizinie Śląskiej i stanowi frag-

ment w obrębie Równiny Niemodlińskiej. W rejonie tym dominują denudacyjne formy rzeźby 
terenu. Rzędne przedmiotowego obszaru badań wynoszą ca 164,0 – 183,5 m n.p.m.  

                                                                                                          
 Główną arterię wodną w rejonie Niemodlina stanowi przepływająca południkowo rze-

ka Ścinawa Niemodlińska wraz z bezimiennymi dopływami. Ścinawa Niemodlińska jest pra-
wobrzeżnym dopływem Nysy Kłodzkiej. Od koryta Ścinawy Niemodlińskiej teren badań jest 
oddalony ca 800 m w kierunku zachodnim. 

 
Zabudowę terenu badań stanowią budynki mieszkalne  wielorodzinne lub jednoro-

dzinne wraz zabudowaniami gospodarczymi oraz obiekty przemysłowe. Obecnie ścieki by-
towe 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 trzeciorzędowe oraz czwarto-
rzędowe. 

Czwartorzęd budują utwory rzeczno zastoiskowe holocenu, wykształcone jako humu-
sowe piaski gliniaste, w formie szczątkowych, niezbyt miąższych nieregularnych soczew.  

Starsze podłoże stanowią utwory plio-plejstocenskie formacji z Gozdnicy reprezento-
wane przez heterolityczne osady mułowo – piaszczyste z dużą zawartością substancji ila-
stych, głównie kaolinu. Osady te są trudne do makroskopowego odróżnienia od osadów 
czwartorzędowych ze względu na zbliżony skład petrograficzny, lokalnie występujące silne 
zaglinienie oraz częste zmiany barwy od jasno szarej do rdzawo brązowej. 

Grunty rodzime przykryte są utworami antropogenicznymi -  nasypami współczesny-
mi,  złożonymi z piasku lokalnie zaglinionego, gruzu ceglanego, gleby, miąższości do 1,7 m. 
         Zabarwienie gruntów rodzimych: organicznych – ciemno brązowo szare,  pozostałych – 
jasno szare, szaro żółte, żółte, żółto brązowe. 
 
7. Warunki wodne 
 

Rozpatrywany teren położony jest w dorzeczu rzeki Odry, zlewni rzeki Ścinawy Nie-
modlińskiej. 

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) oznaczonego ochroną wysoką 
(OWO) w utworach trzeciorzędu. 
 

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych nie stwierdzono występowania regularnego 
poziomu wodonośnego za wyjątkiem wyrobisk badawczych nr 3, 17 oraz 19. Wodę gruntową 
o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze nr 3 na głębokości 1,47 m p.p.t., co odpo-
wiada rzędnej 181,73 m n.p.m. Natomiast w otworach nr 17 i 19 zwierciadło wody gruntowej 
nawiercono na głębokości odpowiednio 3,2 i 2,4 m p.p.t. tj. na rzędnych 160,80 i 161,99 m 
n.p.m., a ustabilizowano na głębokości odpowiednio 3,0 i 1,8 m p.p.t., tj. na rzędnych 161,0 i 
162,59 m n.p.m. 

Ponadto w otworach nr 8, 9, 15, 16, 17, 19 na kontakcie gruntów o zróżnicowanej 
przepuszczalności, w strefie głębokości 0,7 – 2,9 m od pow. ter. stwierdzono liczne sączenia 
wody o różnej intensywności dopływu. Po intensywnych opadach atmosferycznych i rozto-
pach śniegowych sączenia te mogą się nasilać tworząc niekiedy regularny poziom wodono-
śny. 
 
8. Charakterystyka geotechniczna podłoża  
 

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, gleby, 

lokalnie żużla, pyłu i iłu) – wydzielona na całym terenie opracowania, za wyjąt-
kiem otworu nr 6, w strefie głębokości 0,0 – 1,7 m od pow. ter., miąższości  0,4 
– 1,7 m.  
Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych. 
Uogólniony stopień zagęszczenia ustalony z postępu prac wiertniczych             
ID = 0,10  odpowiada gruntom luźnym. 
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IIa warstwa – humusowy piasek gliniasty – wydzielona lokalnie w rejonie wyrobiska ba-
dawczego nr 17, w strefie głębokości 0,6 – 1,0 m od pow. ter., miąższości 0,4 
m. 
Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych polo-
wych IL = 0,60 odpowiada gruntowi w stanie miękkoplastycznym. 

 
IIb warstwa – humusowy piasek gliniasty – wydzielona lokalnie w rejonie wyrobiska ba-

dawczego nr 19, w strefie głębokości 0,4 – 0,7 m od pow. ter., miąższości 0,3 
m. 
Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych polo-
wych IL = 0,40 odpowiada gruntowi w stanie plastycznym. 

 
IIIa warstwa – piasek gliniasty – wydzielona lokalnie w rejonie wyrobiska badawczego nr 17, 

w strefie głębokości 2,7 – 3,2 m od pow. ter., miąższości 0,5 m. 
Nawilgocenie uzależnione od kontaktu z warstwą wodonośną. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych polo-
wych IL = 0,60 odpowiada gruntowi w stanie miękkoplastycznym. 

 
IIIb warstwa – piasek gliniasty – wydzielona lokalnie w rejonie wyrobisk badawczych nr 2, 9, 

15, 16 i 19, w strefie głębokości 0,6 – 3,3 m od pow. ter., miąższości 0,2 – 1,9  
m. 
Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych i kontaktu z wodą 
gruntową. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych polo-
wych IL = 0,40 odpowiada gruntowi w stanie plastycznym. 

 
IIIc warstwa – piasek gliniasty – wydzielona lokalnie w rejonie wyrobisk badawczych nr 5, 7, 

8, 15 i 18, w strefie głębokości 0,6 – 2,8 m od pow. ter., miąższości 0,3 – 1,8 m. 
Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych i kontaktu z wodą 
gruntową. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych polo-
wych IL = 0,20 odpowiada gruntowi w stanie twardoplastycznym. 

 
IVa warstwa – pyły, pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków pylastych – wydzielona 

lokalnie w rejonie wyrobisk badawczych nr 8, 10 i 13, w strefie głębokości 1,5 – 
3,0 m od pow. ter., miąższości 0,3 – 1,3 m. W otworze nr 13 warstwa ta do głę-
bokości 3,0 m od pow. ter. nie została przewiercona. 
Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych i kontaktu z wodą 
gruntową. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych polo-
wych IL = 0,40 odpowiada gruntowi w stanie plastycznym. 

 
IVb warstwa – pyły, pyły piaszczyste z domieszkami piasków i iłów – wydzielona lokalnie w 

rejonie wyrobisk badawczych nr 5, 11, 13 i 18, w strefie głębokości 0,9– 3,5 m 
od pow. ter., miąższości 0,2 – 1,7 m. W otworach nr 11 i 18 warstwa ta do głę-
bokości 3,5 i 2,0 m od pow. ter. nie została przewiercona. 
Nawilgocenie uzależnione od warunków atmosferycznych. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych polo-
wych IL = 0,20 odpowiada gruntowi w stanie twardoplastycznym. 

 
Va warstwa – gliny pylaste przewarstwione glinami – wydzielona lokalnie w rejonie wyrobi-

ska badawczego nr 11, w strefie głębokości 1,3 – 1,8 m od pow. ter., miąższo-
ści 0,5 m.  
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Warstwa jest wilgotna. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych polo-
wych IL = 0,40 odpowiada gruntowi w stanie plastycznym. 

 
Vb warstwa – gliny pylaste przewarstwione glinami – wydzielona lokalnie w rejonie wyrobi-

ska badawczego nr 19, w strefie głębokości 1,5 – 1,9 m od pow. ter., miąższo-
ści 0,4 m.  
Warstwa jest wilgotna. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych polo-
wych IL = 0,20 odpowiada gruntowi w stanie twardoplastycznym. 

 
VIa warstwa – glina pylasta zwięzła na pograniczu iłu – wydzielona lokalnie w rejonie wyro-

biska badawczego nr 12, w strefie głębokości 2,1 – 2,5 m od pow. ter., miąż-
szości 0,4 m.  
Warstwa jest wilgotna. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych polo-
wych IL = 0,40 odpowiada gruntowi w stanie plastycznym. 

 
VIb warstwa – glina pylasta zwięzła na pograniczu iłu lub iłu pylastego, ił przewarstwiony 

piaskiem pylastym – wydzielona lokalnie w rejonie wyrobisk badawczych nr 8, 
11, 12, 13 i 19 w strefie głębokości 0,8 – 2,4 m od pow. ter., miąższości 0,3 – 
1,1 m. W otworze nr 8 warstwa nie została przewiercona do głębokości 4,0 m 
od pow. ter. 
Grunty warstwy są wilgotne. 
Uogólniony stopień plastyczności wyliczony z badań makroskopowych polo-
wych IL = 0,20 odpowiada gruntowi w stanie twardoplastycznym. 

 
VII warstwa – piaski pylaste i piaski drobne z domieszkami pyłów, glin pylastych oraz iłów – 

wydzielona lokalnie w rejonie wyrobisk badawczych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
14, 16 i 18, w strefie głębokości 0,2 – 4,0 m od pow. ter., miąższości 0,5 – 3,7  
m.  
Warstwa jest wilgotna. 
Uogólniony stopień zagęszczenia ustalony  z postępu prac wiertniczych  polo-
wych ID = 0,40 odpowiada gruntom średnio zagęszczonym. 

 
 VIIIa warstwa – piaski średnie i piaski średnie z domieszkami pyłów oraz iłów – wydzielona 

lokalnie w rejonie wyrobisk badawczych nr 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17 i 19, 
w strefie głębokości 0,6 – 5,0 m od pow. ter., miąższości 0,2 – 2,1  m.  
Warstwa jest wilgotna. 
Uogólniony stopień zagęszczenia ustalony  z postępu prac wiertniczych  polo-
wych ID = 0,40 odpowiada gruntom średnio zagęszczonym. 

                            
VIIIb warstwa – piaski średnie – wydzielona lokalnie w rejonie wyrobisk badawczych nr 3, 17 

i 19, w strefie głębokości 0,6 – 4,0 m od pow. ter., miąższości 0,8 – 1,6  m.  
Warstwa jest nawodniona. 
Uogólniony stopień zagęszczenia ustalony  z postępu prac wiertniczych  polo-
wych ID = 0,40 odpowiada gruntom średnio zagęszczonym. 

 
IX warstwa – pospółki – wydzielona lokalnie w rejonie wyrobiska badawczego nr 3, w strefie 

głębokości 1,8 – 2,0 m od pow. ter., miąższości 0,2  m. Do głębokości 2,0 m od 
pow. ter. nie została przewiercona 
Warstwa jest nawodniona. 
Uogólniony stopień zagęszczenia ustalony  z postępu prac wiertniczych  polo-
wych ID = 0,40 odpowiada gruntom średnio zagęszczonym. 
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Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntów poszczególnych warstw zestawiono w 
"Legendzie do przekrojów" (zał. nr 4) 
                                                                     
9. Wnioski i zalecenia 
 

1. W wyniku wykonanych badań dla terenu w Niemodlinie w rejonie ulic: Bohaterów Po-
wstań Śląskich, W. Korfantego, I. Daszyńskiego oraz Nowej  określono do głębokości 
maksymalnej 5,0 m od pow. ter.: 
- warunki geotechniczne podłoża, 
- warunki wodne w podłożu. 
 

2. Podłoże rozpatrywanego terenu jest uwarstwione i w pionie nierównomiernie ściśliwe. 
Zbudowane jest z gruntów rodzimych, o różnych własnościach fizyko mechanicznych, 
okrytych warstwą współczesnych nasypów złożonych z humusu, piasku oraz gruzu (war-
stwa I).  
 

3. Podłoże nadaje się do bezpośredniego posadowienia projektowanych obiektów za wyjąt-
kiem gruntów nasypowych (warstwa I), utworów organicznych (warstwa IIa i IIb) oraz 
utworów warstwy IIIa (miękkoplastyczne piaski gliniaste).  

 
4. W przypadku przyjęcia posadowienia obiektu w strefie występowania nasypów, osadów 

organicznych i miękkoplastycznych, grunty te należy w całości wybrać i wymienić na po-
duszkę sypaną z pospółki i zagęszczoną do ID = 0,60. 

 

5. Nie należy posadawiać fundamentów obiektu na pograniczu gruntów spoistych z niespo-
istymi. 

 

6. Proponowane do obliczeń konstrukcyjnych wartości cech charakterystycznych i oblicze-
niowych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli parametrów geo-
technicznych "Legenda do przekrojów" (załącznik nr 4). 

 

7. Do celów odwodnieniowych dla piasków średnich proponuje się współczynnik filtracji k = 
10 m/d. 

 
8. Zaleca się dokonać odbioru wykopów fundamentowych z udziałem geologa. 
 

9. Wg PN-B- 06050 - Geotechnika -roboty ziemne, w wykopach fundamentowych wystąpią 
gruntu kat. I - VI. 

 
10. Projektowane obiekty w powiązaniu z charakterem podłoża (złożone warunki gruntowe) 

proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 

 
 

 
                                                                                           Opracowanie: 
                                                                                           mgr Jan Grzybowski  
                                                                                           mgr Mariola Wojewoda 


