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I. Tekst

1.Wstęp

            Badania warunków gruntowo-wodnych i parametrów geotechnicznych 
stanowiące przedmiot tej dokumentacji, zostały wykonane dla Stadniny Koni 
„Pępowo” Sp. z o. o. z/s w Gogolewie, 63-840 Krobia, Gogolewo 71 pod 
projektowaną budowę budynku obory wraz z halą udojową fermy krów w 
Pępowie na działce nr 13/2. Lokalizację i głębokość otworów określono na 
podstawie zlecenia Zamawiającego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych(Dz. U. z 2012 r.poz.463). Obiekt 
budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej a  warunki gruntowe 
zaliczono do prostych(brak nasypów, zwierciadło wody poniżej poziomu 
posadowienia). W sprawie kategorii geotechnicznej ostateczną decyzję podejmie 
projektant obiektu budowlanego. Ponadto w dokumentacji wykorzystano 
następujące normy:
-polską normę PN-B-04452 : Geotechnika- badania polowe
-polską normę PN-B-02479 : Geotechnika-Dokumentowanie geotechniczne
-Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne-Rozpoznawanie i badania podłoża  
 Gruntowego
-polską normę i euronormę PN-EN ISO : 668-1 –Badania geotechniczne.  
 Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.
 
2.Opis wykonanych prac

W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych podłoża 
projektowanej inwestycji wykonano następujące prace:
-wizję lokalną terenu
-9 wierceń mechanicznych o średnicy 4” do głębokości 5,0 m(otwory nr 1-9),  
 (zał. nr  3).
-badania makroskopowe gruntów
-prace kameralne: opracowanie tekstu i załączników do dokumentacji
Wi e r c e n i a w y k o n a n o w e d ł u g w y t y c z e n i a w t e r e n i e p r z e z 
Zamawiającego(paliki), a następnie ich lokalizację naniesiono na mapę do celów 
projektowych w skali 1:1000 otrzymaną od Zamawiającego, według pomiarów 
współrzędnych GPS, wykonanych przy otworach w terenie( zał. nr 2)
Prace wiertnicze wykonano w dniu 14 maja 2016 roku

3.Budowa geologiczna



Wykonanymi otworami badawczymi do głębokości 5,0 m rozpoznano jedynie 
stropową partię utworów czwartorzędowych. Pod warstwą gleby o miąższości 
0,2 m (otwory nr 1-9) na terenie objętym badaniami terenowymi nawiercono 
grunty spoiste: piaski pylaste i pyły piaszczyste oraz gliny piaszczyste. W 
obrębie utworów spoistych występują przewarstwienia i soczewki utworów 
niespoistych: piasków drobnych i pylastych oraz piasków średnich.
W profilu litologicznym wykonanych otworów badawczych przeważają utwory 
spoiste. Utwory spoiste napotkano we wszystkich otworach. Natomiast utwory 
nie spoiste wystąpiły w otworach nr 1,2,4,5,7,8 gdzie występują jako cienkie 10- 
60 cm wkładki w obrębie glin piaszczystych. Największą miąższość utwory 
piaszczyste –piaski drobne i pylaste osiągają w otworze nr 7 gdzie tworzą ponad 
2,2 m warstwę( 2,8-5,0 m).
Utwory spoiste występują na całym obszarze badań. Ich spągu nie przewiercono 
do głębokości końcowej wierceń to jest do 5,0 m. Utwory te należą do utworów 
akumulacji wodnolodowcowej(piaski) oraz lodowcowej(gliny).
Lokalizację wykonanych otworów przedstawiono na załącznikach nr 1 i 2,  
mapach w skali 1:1000. Natomiast profile litologiczne wykonanych otworów 
wraz z oznaczeniem wilgotności i stanu przedstawiono na załączniku nr 3 - 
kartach dokumentacyjnych otworów. Na załączniku nr 4 przedstawiono 
przekroje geotechniczne.

4.Warunki wodne

Wodę gruntową nawiercono tylko w otworach nr 1-4 oraz 7-8. Nawiercono ją na 
głębokości od 3,8 do 4,9 m a zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 
od 2,3 m(otwór nr 2) do 3,8 m(otwory nr 2,3,8). W wartościach bezwzględnych 
rzędne ustalonego zwierciadła wody wynoszą: od 117,42 m npm(otwór nr 4) do 
120,25 m npm (otwór nr 1).Zatem wszędzie zwierciadło wody nie zalega płycej 
niż 2,3 m.  Spływ wód podziemnych następuje w kierunku wschodnim do rzeki 
Dąbroczni.
Zwierciadło wody ma charakter naporowy- sączenie w glinach lub swobodny w 
otworze nr 7,gdzie zalega na głębokości 2,8 m(118,63 m npm).
Współczynnik filtracji utworów nie spoistych wynosi:
-dla piasków średnich(warstwa nr IV) 0,0001 m/s 
-dla piasków drobnych i pylastych(warstwa nr V) 0,00001 m/s 
Dla glin piaszczystych współczynnik filtracji wynosi 1x10-8 m/s a dla piasków 
gliniastych i pyłów piaszczystych 1x10-6 m/s.
Zwierciadło wody może wykazywać niewielkie wahania w cyklu rocznym i 
wieloletnim. Pionowe wahania zwierciadła wody w glinach mogą wynosić w 
cyklu wieloletnim do ok.0,5 m. Natomiast wahania zwierciadła wody w 
utworach piaszczystych mogą być większe i wynosić do ok. 1,0 m. Należy te 
wahania zwierciadła wody uwzględnić w projekcie budowlanym.

5.Warunki gruntowe



Warunki gruntowe w podłożu omawianego terenu określono na podstawie badań 
terenowych w oparciu o normy. Grunty występujące w podłożu ujęto w pięciu 
warstwach geotechnicznych o zmiennych wartościach cech fizyczno-
mechanicznych. Są to grunty mineralne spoiste: twardoplastyczne oraz grunty 
nie spoiste: średnio zagęszczone. Przy wydzielaniu kategorii gruntu pominięto 
glebę, z uwagi na fakt, że nie jest ona gruntem nośnym. Wydzielono: 

-warstwę geotechniczną nr I– piasek gliniasty, pył piaszczysty(Pg, Пp) żółty 
i szary, mało wilgotny, twardoplastyczny, o stopniu plastyczności IL= 0,05.

warstwę geotechniczną nr II– glinę piaszczystą (Gp) żółtą, mało wilgotną, 
twardoplastyczną , o stopniu plastyczności IL= 0,15.

warstwę geotechniczną nr III– glinę piaszczystą(Gp) szarą, mało wilgotną, 
twardoplastyczną, o stopniu plastyczności IL= 0,00.

warstwę geotechniczną nr IV– piasek średni, piasek średni zagliniony
(Ps, PsZ)żółty i szary, mało wilgotny, wilgotny i mokry, średnio zagęszczony, 
o stopniu zagęszczenia ID= 0,40.

warstwę geotechniczną nr V– piasek drobny i pylasty(Pd, PП), żółty i szary, 
mało wilgotny, wilgotny i mokry, średnio zagęszczony, o stopniu 
zagęszczenia ID= 0,50.

Szczegółowe parametry gruntów budujących poszczególne warstwy 
geotechniczne podano na zał. nr 5.

6.Wnioski

1)W podłożu analizowanego obiektu pod warstwą gleby o miąższości 0,2 m 
zalegają grunty nośne, o zmiennych parametrach geotechnicznych. Są to grunty 
spoiste: piaski gliniaste i pyły piaszczyste(warstwa nr I) oraz gliny 
piaszczyste(warstwy nr II i III) w stanie twardoplastycznym. W obrębie 
utworów spoistych występują w formie przewarstwień oraz soczewek utwory 
nie spoiste –piaski średnie(warstwa nr IV) oraz piaski drobne i pylaste(warstwa 
nr V) w stanie średnio zagęszczonym.
Warstwy nr I, II, III, IV, V mają korzystne dla fundamentowania  
parametry geotechniczne. 
W miejscu projektowanych fundamentów należy wykonać obliczenia 



statyczne fundamentów. W zależności od przyjętej głębokości posadowienia 
fundamentów należy uwzględnić zróżnicowanie rodzaju, stanu i ściśliwości 
gruntów pod fundamentami i dobrać do nich odpowiedni rodzaj 
fundamentów.

2) Wodę gruntową nawiercono w otworach nr 1-4 oraz nr 7-8. Nawiercono ją na 
głębokości od 3,8 do 4,9 m a zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 
od 2,3 m(otwór nr 2) do 3,8 m(otwory nr 2,3,8). W wartościach bezwzględnych 
rzędne ustalonego zwierciadła wody wynoszą: od 117,42 m npm (otwór nr 4) do 
120,25 m npm (otwór nr 1).Zatem wszędzie zwierciadło wody nie zalega płycej 
niż 2,3 m.  Spływ wód podziemnych następuje w kierunku wschodnim do rzeki 
Dąbroczni.
Zwierciadło wody ma charakter naporowy- sączenie w glinach lub swobodny w 
otworze nr 7,gdzie zalega na głębokości 2,8 m(118,63 m npm).
Zwierciadło wody może wykazywać niewielkie wahania w cyklu rocznym i 
wieloletnim. Pionowe wahania stanu ustalonego zwierciadła wody w glinach 
mogą wynosić w cyklu wieloletnim do ok.0,5 m. Natomiast wahania ustalonego 
zwierciadła wody w utworach piaszczystych mogą być większe i wynosić do ok. 
1,0 m. Należy te wahania zwierciadła wody uwzględnić w projekcie 
budowlanym.

3) Przy posadowieniu w fundamentów należy zachować strefę przemarzania
gruntu, która wynosi w tym rejonie Polski – 0,8 m.

4)Przy projektowaniu i wykonaniu robót należy pamiętać, że gliny piaszczyste  i 
piaski gliniaste są gruntami bardzo wrażliwymi na wszelkie zmiany 
zawilgocenia to jest na przesuszanie ,przemarzanie i nawodnienie .Pod 
wpływem tych czynników mogą pogarszać swoje właściwości geotechniczne. 
Jeżeli wykop osiągnie ich strop to należy je chronić zgodnie z zaleceniami w p.
2.4. normy PN-81/B-03020.Nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody w 
dnie wykopu i pod fundamentami. W strefie występowania glin pod 
fundamentami nie stosować żadnych podsypek z gruntów nie spoistych tylko na 
dnie wykopów, układać warstwę wyrównawczą z chudego betonu
 



       

                                       


