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1. Wstęp 

 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

Niniejszą opinię wykonano zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 

kwietnia 2012 r., poz. 463) oraz norm i klasyfikacji branżowych. 

 

1.2. Rodzaj inwestycji 

 Planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej w obrębie ul. Wodnej w Zielonej 

Górze. 

 

1.3. Cel opracowania 

Celem niniejszej opinii jest punktowe rozpoznanie budowy geologicznej oraz 

warunków gruntowo – wodnych w podłożu projektowanego obiektu. Niniejsza opinia 

i zakres prac nie określają parametrów geotechnicznych gruntów. 

 

1.4. Prace terenowe 

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych  w  ramach prac terenowych w dniu 

11 września 2019 r. wykonano: 

• 4otwory badawcze o głębokości 2,5 m wraz z makroskopową oceną przewiercanych 

gruntów; łącznie 10mb 

 

 Podstawowe cechy gruntu takie jak rodzaj, barwa, wilgotność i stan określano 

sukcesywnie w trakcie wierceń, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480. 

 Po zakończonych  pracach polowych otwór zlikwidowano wydobytym urobkiem 

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych. 

 Ilość, głębokość i lokalizację otworów została wskazana przez Zleceniodawcę.  

 Miejsca otworów wytyczono metodą domiarów prostokątnych, na podstawie mapy 

sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1: 500, którą otrzymano od 

Zleceniodawcy. 
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2. Ogólna charakterystyka terenu badań 

  

 Teren objęty niniejszą opinią położony jest w województwie lubuskim 

w południowo-wschodniej części miasta Zielona Góra. 

Badania wykonano w obrębie pasów zieleni wzdłuż ulicy Wodnej w Zielonej Górze. 

Pod względem fizjograficznym wg J. Kondrackiego „Geografia Regionalna Polski” 

omawiany obszar położony jest w obrębie Wału Zielonogórskiego który pod względem 

geomorfologicznym jest czołową moreną spiętrzoną, zaburzoną glacitektonicznie. 

Miejsca wykonanych otworów badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej – 

załącznik nr 1. 

 

3. Warunki gruntowo – wodne  

 

Wierceniami badawczymi wykonanymi do głębokości 2,5 m p.p.t. stwierdzono, że 

poniżej warstwy nasypów, w przewadze niekontrolowanych, o miąższości 1,0-1,6 m 

wykonanych z piasku drobnego próchnicznego, piasku drobnego z domieszkami cegieł, 

gruzu i kamieni występują gruntu rodzime – w przewadze utwory wodnolodowcowe 

wykształcone w postaci piasków drobnych i pylastych w stanie średniozagęszczonym 

o uśrednionym  stopniu zagęszczenia ID=0,45; lokalnie, w otworze nr 3, stwierdzono 

warstwę/soczewę mułków wykształconych jako gliny pylaste przewarstwione pyłem  

piaszczystym i piaskiem pylastym, grunty w stanie półzwartym .  

Wody gruntowej do głębokości 2,5 m p.p.t. nie stwierdzono. Szczegółowe wyniki 

wierceń badawczych przedstawiano na kartach otworów geotechnicznych (załącznik nr 3).  

W otworze nr 3, po długotrwałych i intensywnych opadach deszczu lub roztopach 

dużej ilości śniegu, w obrębie wierzchniej warstwy nasypów i piasków pylastych może 

pojawić się woda o charakterze zawieszonym, która może utrzymywać się na stropie 

słaboprzepuszczalnych  mułków. W okresach suchych woda ta będzie zanikać.  

 

Utwory zastoiskowe - mułki to  wg normy PN-81/B-03020 grunty oznaczone 

symbolem „C” geologicznej konsolidacji. 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na grunty spoiste stwierdzone w otworze nr 3 na 

głębokości 1,5 m p.p.t. tj. gliny pylaste przew. pyłem piaszczystym i piaskiem pylastym. 
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Grunty te prawdopodobnie wystąpią w strefie robót ziemnych  i będą wymagać 

szczególnej ochrony. Należy pamiętać, że są to grunty bardzo wrażliwe na wszelkie 

zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie, a przy zwiększonym 

zawilgoceniu – przede wszystkim przy odprężeniu w dnie wykopu, bardzo łatwo mogą 

ulegać uplastycznieniu, a pod wpływem drgań mogą też ujawniać właściwości 

tiksotropowe , a więc bardzo łatwo mogą pogarszać swoje właściwości geotechniczne. 

Grunty te w trakcie prowadzonych robót ziemnych bezwzględnie wymagać będą 

szczególnej ochrony przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych  i wody 

gruntowej zgodnie z zaleceniami podanymi m.in. w normie PN−81/B−03020. 

 

4. Wnioski 

 

Przeprowadzone wiercenia badawcze wykazały, że w punktach badań podłoże posiada 

prostą budowę geologiczną. Warunki gruntowo – wodne można scharakteryzować 

w następujący sposób: 

1) Od powierzchni terenu występuje warstwa nasypów wykonanych z piasku drobnego 

próchnicznego, piasku drobnego z domieszkami cegieł, gruzu i kamieni o miąższości 

1,0-1,6 m . 

2) Poniżej stwierdzono utwory wodnolodowcowe wykształcone jako piaski drobne 

i pylaste  w stanie średniozagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID=0,45 

oraz lokalnie mułki w postaci glin pylastych przew. pył piaszczystym i piaskiem 

pylastym w stanie półzwartym,.   

3) Wody gruntowej do maksymalnej głębokości wiercenia 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono. 

4) W trakcie prowadzenia robót ziemnych w wykopach mogą występować warstwy 

gruntów niespoistych - są to grunty bardzo wrażliwe na zmiany zawilgocenia, 

tiksotropowe, dlatego wymagać będą bezwzględnej ochrony przed niekorzystnym 

wpływem warunków atmosferycznych i wody gruntowej, zgodnie z zaleceniami 

podanymi w normie PN-81/B-03020 

. 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

 

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500 

2. Karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych 

3. Objaśnienia 


