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1. WSTĘP 

1.1. ZLECENIODAWCA 

Zleceniodawcą niniejszej dokumentacji jest Biuro Usługowo-Handlowe 

WOD-BUD s.c. z s.: 42-100 Kłobuck, ul. Parkowa 4a. 

Podstawą wykonania opinii jest Rozporządzenie Ministra Transportu, 

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

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

Do opracowania dokumentacji posłużyły wyniki wierceń i badań terenowych 

oraz informacje z materiałów archiwalnych. Dokumentacja zawiera niezbędne 

dane umożliwiające zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w Pacanowie. 

Projektowany obiekt proponuje się zaliczyć do drugiej kategorii 

geotechnicznej. 

1.2. MATERIAŁY  ARCHIWALNE 

A. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Kluczbork. 

B. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Kluczbork. 

C. Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy. 

2. OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  TERENU  BADAŃ 

2.1. POŁOŻENIE  I  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 

Analizowany teren stanowi miejscowość Pacanów w gminie Panki. 

Otoczenie to jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa oraz pola uprawne 

i nieużytki. Lokalizację ogólną i szczegółową terenu badań przedstawiono na 

zał. nr 1 i 2.1-2.3. 

2.2. MORFOLOGIA  I  HYDROGRAFIA 

Pod względem morfologicznym teren badań leży w obrębie jednostki 

geograficznej zwanej Obniżeniem Krzepickim stanowiącym przedłużenie 

Obniżenia Górnowarciańskiego i traktowana poprzednio jako jego część, ma 

jednak odmienne cechy, ponieważ dno wypełniają piaski i gliny czwartorzędowe 
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znacznej miąższości, tworząc odosobnione stoliwa, wały i pagórki kemowe. (wg 

J. Kondrackiego „Geografia regionalna Polski”, PWN 2002). 

Powierzchnia terenu na badanym obszarze opada łagodnie na południowy-

zachód. Rzędne terenu wynoszą ok. 231-233 m npm. 

Pod względem hydrograficznym teren badań leży w zlewni rzeki Pankówki 

(dorzecze Odry), przepływającej w odległości ok. 500 m na SW od terenu badań. 

3. OPIS  WYKONANYCH  PRAC 

3.1. PRACE  WIERTNICZE 

W porozumieniu ze Zleceniodawcą, w miejscach przez niego wskazanych, 

w dniu 16.07.2015 r. odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1 - 3) do głębokości 

5 m (otwory 1 i 2) oraz 7 m (otwór nr 3). Lokalizację otworów przedstawiono na 

zał. nr 1 i 2.1-2.3. 

Wiercenia wykonało Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne, zestawem 

mechanicznym. Dozór nad wierceniami sprawował mgr Radosław Otrąbek, który 

profilował otwory i na miejscu wykonał badania makroskopowe gruntów. 

Po zakończeniu wierceń, przeprowadzeniu badań i obserwacji otwory 

zostały zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem 

ugniatanym w miarę postępu likwidacji. 

3.2. PRACE  MIERNICZE 

W terenie punkty wierceń wytyczył wykonawca - Nowe Przedsiębiorstwo 

Geologiczne. Rzędne przy otworach odczytano z mapy. Podstawą do wykonania 

pomiarów były załączone mapy w skali 1:500 - zał. nr 2.1-2.3. 

3.3. POLOWE  OBSERWACJE  I  BADANIA  GRUNTÓW 

Bezpośrednio w terenie prowadzono obserwacje postępu wiercenia. 

Autorzy dokumentacji sporządzali profile otworów w oparciu o badania 

makroskopowe urabianych gruntów. 

Stopień zagęszczenia napotkanych gruntów niespoistych oceniano 

w oparciu o postęp wiercenia oraz sondowanie sondą SD-30. 
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Stopień plastyczności gruntów spoistych określany był za pomocą 

penetrometru wciskowego PW-1 oraz wałeczkowania. 

4. CHARAKTERYSTYKA  WARUNKÓW  GRUNTOWO - WODNYCH 

W  OBRĘBIE  TERENU  BADAŃ 

4.1. BUDOWA  GEOLOGICZNA 

Teren badań leży na obszarze jednostki geologicznej, zwanej monokliną 

śląsko – krakowską, zbudowanej z utworów triasu i jury, które zapadają (pod 

kątem 3-5O) w kierunku północno-wschodnim pod utwory kredowe niecki 

nidziańskiej (miechowskiej). Utwory mezozoiczne pokryte są osadami 

czwartorzędu, poza wychodniami starszego podłoża. 

W obrębie terenu badań występują utwory lodowcowe i wodnolodowcowe 

czwartorzędu, miąższości 3-10 m, zalegające na utworach jury środkowej 

zbudowanej z iłów z syderytami, iłowców, mułowców, piaskowców i zlepieńców. 

W rejonie otworów nr 1 i 2 bezpośrednio pod warstwą nasypów, zalegają 

półzwarte gliny, poniżej których nawiercono półzwarte iły. W rejonie otworu nr 3 

pod warstwą gleby występują półzwarte gliny piaszczyste o niewielkiej 

miąższości, pod którymi stwierdzono średniozagęszczone piaski: grube, średnie 

i drobne. 

Budowę geologiczną rejonu wierceń przedstawiono na kartach 

dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał. nr 3.1-3.3). 

4.2. WARUNKI  HYDROGEOLOGICZNE 

Według Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:200 000, arkusz Kluczbork, 

omawiany teren położony jest w granicach regionu wieluńsko-krakowskiego, 

podregion wieluński. Wody podziemne występują tu w utworach jury środkowej 

i dolnej oraz lokalnie w utworach czwartorzędu. 

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych swobodne zwierciadło wód 

gruntowych nawiercono na głębokości 1,9 m ppt. (otwór nr 3). Ponadto natrafiono 

na sączenia wód gruntowych na głębokości 1,2 m ppt. (otwory nr 1 i 2). 
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4.4. OPIS  WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKO - MECHANICZNYCH  GRUNTÓW 

W analizowanym rejonie występują grunty o różnorodnym wykształceniu 

litologicznym i własnościach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wyników 

badań polowych grunty pogrupowano w pięć pakietów (0, I, II, III, IV). 

W pakietach wydzielono warstwy geotechniczne. Podział na pakiety i warstwy 

wykonano według norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Wartości cech fizyko-

mechanicznych warstw podano w tabeli parametrów geotechnicznych zał. nr 4. 

Pakiet 0 

Czwartorzędowe grunty antropogeniczne: 

Warstwa 0 – nasyp niekontrolowany zbudowany z gleby, piasku, żwiru i gliny; 

Pakiet I 

Czwartorzędowe grunty organiczne: 

Warstwa I – gleba 

Pakiet II 

Czwartorzędowe grunty niespoiste, pochodzenia wodnolodowcowego: 

Warstwa IIA – piaski drobne, średniozagęszczone, 

o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,63; 

Warstwa IIB – piaski średnie i grube, średniozagęszczone, 

o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,48; 

Podstawowy parametr tj. stopień zagęszczenia został wyznaczony w terenie. 

Wartości pozostałych cech fizyko-mechanicznych gruntów, określone na 

podstawie ich zależności od stopnia zagęszczenia wg normy PN-81/B-03020, 

zestawiono w tabeli na zał. nr 4. 

Pakiet III 

Czwartorzędowe grunty spoiste, pochodzenia lodowcowego: 

Warstwa III – gliny, gliny piaszczyste, półzwarte, 

o średnim stopniu plastyczności IL = 0,00; 

Podstawowy parametr tj. stopień plastyczności został wyznaczony w terenie. 

Wartości pozostałych cech fizyko-mechanicznych gruntów, określono 
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na podstawie ich zależności od stopnia plastyczności wg normy PN-81/B-03020, 

zestawiono w tabeli na zał. nr 4 

Pakiet IV 

Środkowojurajskie grunty spoiste, pochodzenia morskiego: 

Warstwa IV – iły, półzwarte, 

o średnim stopniu plastyczności IL = 0,00; 

Podstawowy parametr tj. stopień plastyczności został wyznaczony w terenie. 

Wartości pozostałych cech fizyko-mechanicznych gruntów, określono 

na podstawie ich zależności od stopnia plastyczności wg normy PN-81/B-03020, 

zestawiono w tabeli na zał. nr 4 

5. OCENA  WARUNKÓW  GEOTECHNICZNYCH 

1. Pod projektowaną kanalizację sanitarną w Pacanowie odwiercono 3 otwory 

geotechniczne do głębokości 5 m (otwory 1 i 2) oraz 7 m (otwór nr 3), łącznie 

17 mb. 

2. W rejonie otworów nr 1 i 2 bezpośrednio pod warstwą nasypów, zalegają 

półzwarte gliny, poniżej których nawiercono półzwarte iły. W rejonie otworu nr 3 

pod warstwą gleby występują półzwarte gliny piaszczyste o niewielkiej 

miąższości, pod którymi stwierdzono średniozagęszczone piaski: grube, 

średnie i drobne. 

3. Swobodne zwierciadło wód gruntowych nawiercono na głębokości 1,9 m ppt. 

(otwór nr 3). Ponadto natrafiono na sączenia wód gruntowych na głębokości 

1,2 m ppt. (otwory nr 1 i 2). 

4. Po wiosennych roztopach i długotrwałych opadach deszczu woda może 

okresowo zalegać na stropie gruntów spoistych. 

5. Grunty pakietów 0 i I to grunty nienadające się do bezpośredniego 

posadowienia. 

6. Odsłonięte w wykopie grunty spoiste należy chronić przed wodami opadowymi 

oraz przemarzaniem. 

7. Głębokość przemarzania gruntów dla analizowanego rejonu wynosi 1,0 m ppt.  
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8. Wiercenia są badaniami punktowymi podłoża – między otworami mogą 

występować inne grunty niż te które stwierdzono w otworach. 

9. Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych opisane wyżej warunki 

gruntowe należy zaliczyć do prostych warunków gruntowych (powyżej 

zwierciadła wód gruntowych) oraz do złożonych warunków gruntowych (poniżej 

zwierciadła wód gruntowych). 


