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1.

Wstęp.
Niniejszą opinię wykonano na zlecenie firmy: Projektowanie i nadzór w Budownictwie
Roman Stańczyk, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, 11-500 Giżycko.
Celem niniejszej opinii jest określenie warunków gruntowo - wodnych wraz z ustaleniem:
przepuszczalności gruntów, przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz
wskazanie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji w miejscowości Rakowo
Małe, Gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko - mazurskie.
Podstawa prawną dla sporządzenia niniejszego opracowania było Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463).
Z uwagi na charakter inwestycji oraz złożone warunki gruntowo – wodne, projektowane
przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.
Zakres prac geotechnicznych został ustalony ze Zleceniodawcą.

2.

Zakres wykonanych prac geotechnicznych.
Dla potrzeb rozwiązania przedstawionego we wstępie zadania wykonano:
- 3 otwory wiertnicze o głębokości od 4,0 do 6,0 m o łącznym metrażu 16,0 mb,
Badania, których wyniki zamieszczono w niniejszej opinii zostały przeprowadzone w dniu
13 listopada 2014 roku.
Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano mapę sytuacyjno – wysokościową
dostarczoną przez Zleceniodawcę.
Opierając się na wynikach polowych badań geotechnicznych, wizji lokalnej terenu,
obowiązujących normach, dostępnej literaturze sporządzono część tekstową wraz z
następującymi załącznikami graficznymi:
- mapą dokumentacyjną w skali 1:500,
- kartą parametrów geotechnicznych,
- objaśnieniami znaków i symboli użytych na przekrojach geotechnicznych,
- kartami otworów geotechnicznych.
Niniejszą opinię wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, który
pozostaje w archiwum wykonawcy dołączono materiały polowe. Pozostałe 4 egzemplarze
otrzymuje Zleceniodawca.

3. Pomiary geodezyjne.
Punkty badań zostały w terenie wytyczono metodą domiarów prostokątnych
(ortogonalnych) do istniejących sieci oraz granic działek. Wyloty wykonanych otworów
wiertniczych zaniwelowano metodą punktów rozproszonych. Dowiązano się do reperów
roboczych: 158,31 m n.p.m. (zał 1).
Dokładną lokalizację repera roboczego zaznaczono na załączonej mapie dokumentacyjnej.
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4.

Położenie oraz charakterystyka środowiska geograficznego.
Polowe badania geotechniczne wykonano dla potrzeb zbadania warunków gruntowo –
wodnych na działce nr 24/38 w miejscowości Rakowo Małe, Gmina Biała Piska, powiat
piski, województwo warmińsko - mazurskie.
Pod względem regionalizacji fizyczno – geograficznej teren badań położony jest w obrębie
Pojezierza Ełckiego (842.86), należącego do makroregionu Pojezierza Mazurskiego,
znajdującego się w podprowincji Pojezierzy Wschodniobałtyckich (Kondracki, 2002).
Pojezierze Ełckie należy do obszarów młodoglacjalnych, wyznaczonych przez zasięg
zlodowacenia północnopolskiego. Jest to obszar pagórkowaty z kilkoma dużymi jeziorami
oraz kompleksami leśnymi.
Pod względem geomorfologicznym obszar stanowi fragment moreny czołowej.
Deniwelacje na badanym obszarze osiągają wartość max 1,68 metra, to jest zawierają się
w przedziale rzędnych od 154,53 m n.p.m. (otw. 3) do 156,21 m n.p.m. (otw. 1).

5.

Warunki geologiczne.
Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich:
gleb /H/, gruntów bagiennych /lQh/ oraz plejstoceńskich gruntów morenowych /gQp4/.
Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych.
Holoceńskie grunty bagienne /lQh/ reprezentowane przez grunty organiczne w postaci
namułów piaszczystych. Warstwa geologiczna I.
Holoceńskie gleby /H/ zbudowane z piasków gliniastych humusowych. Warstwa
geologiczna II.
Plejstoceńskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane są z gruntów spoistych
reprezentowanych przez gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszką otoczaków i
żwiru, gliny piaszczyste z domieszką otoczaków. Warstwa geologiczna III.
Warunki gruntowo - wodne przedstawiono na kartach otworów wiertniczych (zał. 4).

6.

Warunki hydrogeologiczne.
Na badanym terenie do głębokości prowadzonych wierceń, wody gruntowe nawiercono w
we wszystkich otworach wiertniczych. Wody przypowierzchniowe występowały w postaci
sączeń w gruntach spoistych na rzędnych: 153,73 m n.p.m. (otw. nr 3), 154,57 m n.p.m.
(otw. nr 2), 154,61 m n.p.m. (otw. nr 1). Lokalny odpływ wód z omawianego obszaru
odbywa się w kierunku północno – wschodnim.
Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań
geotechnicznych (listopad 2014). W zależności od opadów atmosferycznych i wiosennych
roztopów poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać cyklicznym
wahaniom.
Warunki gruntowo-wodne przedstawiono na kartach otworów wiertniczych (zał. 4).

7.

Podział na warstwy geotechniczne.
Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich:
gleb /H/, gruntów bagiennych /lQh/ oraz plejstoceńskich gruntów morenowych /gQp4/.
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Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie
z normą PN-81/B-03020 metodą ,,B” przyjmując za parametry wiodące stopień
plastyczności i stopień zagęszczenia. Charakterystyczne wartości parametrów
geotechnicznych, a także wybrane parametry pomierzone „in situ” zebrano i zestawiono
w tabeli na zał. 2 niniejszego opracowania.
Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie trzech warstw
geologicznych.
Poniżej przedstawiona jest krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych,
która przedstawia się następująco:
warstwa geotechniczna Ia –

obejmuje holoceńskie grunty bagienne /lQh/, zbudowane
z namułów piaszczystych. Warstwę tą zaliczono do
słabonośnych.

warstwa geotechniczna IIa –

obejmuje holoceńskie gleby /H/ wykształcone w postaci
piasków gliniastych humusowych. Warstwę tą zaliczono
do słabonośnych,

warstwy geotechniczne IIIa,IIIb – obejmuje plejstoceńskie spoiste grunty morenowe
/gQp4/ w stanie twardoplastycznym
Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne w zależności
od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności:
IIIa – twardoplastyczne gliny piaszczyste z otoczakami o charakterystycznej wartości
stopnia plastyczności IL = 0,10
IIIa – gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszką otoczaków i żwiru oraz gliny
piaszczyste z otoczakami o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20
Ze względu na genezę grunty warstwy IIIa i IIIb zgodnie z klasyfikacją podaną w normie
PN-81/B-03020 zalicza się do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, nieskonsolidowane.
Stopień plastyczności (IL) został ustalony na podstawie prób wałeczkowania lub/i
rozmakania wykonanych przez geologa w terenie.
Parametry geotechniczne badanego gruntu zostały przedstawione w tabeli (patrz zał.2)
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8. Wnioski i zalecenia.
1. Celem niniejszej opinii jest określenie warunków gruntowo - wodnych wraz z
ustaleniem: przepuszczalności gruntów, przydatności gruntów na potrzeby
budownictwa oraz wskazanie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji w
miejscowości Rakowo Małe, Gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko
- mazurskie.
2. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie
holoceńskich: gleb /H/, gruntów bagiennych /lQh/ oraz plejstoceńskich gruntów
morenowych /gQp4/. Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do trzech
warstw geologicznych.
3. Na badanym terenie do głębokości prowadzonych wierceń, wody gruntowe
nawiercono w we wszystkich otworach wiertniczych. Wody przypowierzchniowe
występowały w postaci sączeń w gruntach spoistych na rzędnych: 153,73 m n.p.m.
(otw. nr 3), 154,57 m n.p.m. (otw. nr 2), 154,61 m n.p.m. (otw. nr 1). Lokalny odpływ
wód z omawianego obszaru odbywa się w kierunku północno – wschodnim.
4. Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu polowych
badań geotechnicznych (listopad 2014). W zależności od opadów atmosferycznych i
wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.
5. Na badanym obszarze stwierdzono występowanie gruntów słabo przepuszczalnych.
6. Orientacyjne wartości współczynników wodoprzepuszczalności k10 dla nawierconych
gruntów, podano na podstawie „HYDROLOGIA OGÓLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa 1997, wynoszą (m/s):
Rodzaj gruntu

Przepuszczalność

Glina piaszczysta

słaba

Współczynnik
filtracji [m/s]
-5

-6

1*10 – 1* 10

7. Na badanym terenie do gruntów słabonośnych zaliczono holoceńskie gleby /H/ warstwa geotechniczna IIa oraz holoceńskie grunty organiczne (bagienne) /lQh/ warstwa geotechniczna Ia.
8. Z uwagi na charakter inwestycji oraz złożone warunki gruntowo – wodne,
projektowane przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.
9. Projektowane obiekty budowlane można posadowić na badanym obszarze w sposób
bezpośredni w obrębie warstw gruntów nośnych.
10. Grunty spoiste w dnie wykopu mogą ulec dodatkowemu uplastycznieniu na skutek
różnicy ciśnień piezometrycznych wody, drgań od pracy maszyn budowlanych lub
odprężenia gruntu.
11. Grunty spoiste w dnie wykopów należy chronić przed dodatkowym uplastycznieniem,
gdyż pogorszy to ich nośność.
12. Na czas prowadzenia robót ziemnych może okazać się konieczne tymczasowe
obniżenie zwierciadła wód gruntowych. Do tego celu zaleca się użycia igłofiltrów.
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13. Dla wszystkich charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 należy przyjąć współczynnik materiałowy γm
= 1± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).
14. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m
p.p.t.
15. Wnioski i zalecenia przedstawione powyżej należy rozpatrywać łącznie z
postanowieniem normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie
geotechniczne – część 1: zasady ogólne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne – część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego oraz
postanowieniami innych norm i przepisów dotyczących posadowienia obiektów
budowlanych.
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TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA odnośnie warunków gruntowo- wodnych na działce nr 24/38 w miejscowości Rakowo Małe.

OPIS GEOTECHNICZNY
Namuły piaszczyste

lQh
HOLOCEN
PLEJSTOCEN

GRUNTY BAGIENNE

Qh

Piasek gliniasty humusowy

GLEBA

gQp4

Glina piaszczysta

GRUNTY LODOWCOWE

UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
PARAMETRY WEDŁUG NORMY PN-81/B-03020
metoda "B"

Nr
warstwy

wilgotność
naturalna
Wn %

gęstość
objętościowa
-3

ρ [t*m ]

spójność
Cu(n)
[kPa]

kąt tarcia
wewnęt. Φ (n)

moduł
odkształcen.
Eo(n)
[kPa]

edomet.
moduł. Mo(n)
[kPa]

stan gruntu

ID

IL

typ
gruntu

rodzaj gruntu

Nmp

Ia
GRUNTY SŁABONOŚNE

H(PgH)

IIa
IIIa

11,00

2,21

35

20°09'

36000

48000

0,10

_

B

Gp+Ko

IIIb

13,00

2,18

31

18°18'

28000

37000

0,20

-

B

Gp+Ko

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTÓW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMĄ PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
PODANO METODĄ "B" ZGODNIE Z NORMĄ PN-81/B-03020
3. * WILGOTNE / MOKRE
4. Dla wszystkich charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020
należy przyjąć współczynnik materiałowy ɣm = 1± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).
** parametry podane na podstawie doświadczeń własnych wykonawcy oraz "Zarys geotechniki" - Z. Wiłun.

Zał.2

