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A. C z ę ś ć
t e k s t o w a.
Zleceniodawca: "ROADS" Biura Projektowe i Wykonawstwo Ostrołęka ul. Farna 9,
07-410 Ostrołęka.
Celem wykonanych prac było rozpocznie warunków gruntowo-wodnych w pasie
ulicy Irysowej w m. Ostrołęka. Jako podkład topograficzny przy wykonywaniu prac
posłużyła odbitka mapy zasadniczej w skali 1:500 - m. Ostrołęka. Rysunek sytuacyjno-wysokościowy przedstawiony na mapie był zgodny ze stanem faktycznym,
zastanym w terenie w trakcie prowadzenia prac.
Miejsca wykonania wierceń wytyczono w terenie w dowiązaniu do szczegółów
sytuacyjnych: obrysów budynków, słupów linii oświetleniowych, oraz trwałych
ogrodzeń- istniejących w terenie i zaznaczonych na mapie.
Rzędne wylotów wykonanych otworów zaniwelowano w układzie bezwzględnym mapyw dowiązaniu do punktów o podanej wysokości nad poziom morza.
Teren badań położony jest w południowej części Ostrołęki (Osiedle Kwiatowe) i znajduje się na północ od ul. Kwiatowej. Jest to ulica o nawierzchni gruntowej.
Uzbrojenie podziemne: sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, kable energetyczne NN i telekomunikacyjne - przebiegają w pasie proj. przebudowy ulicy.
Uzbrojenia naziemnego brak. Niweleta trasy jest mało zróżnicowana, różnice wysokości
między punktami badawczymi sięgają 0,60 m (rzędne wynoszą od 102,40 do 103,00 m
n.p.m). Generalnie powierzchnia obniża się w kierunku północno-wschodnim. Badana
trasa ulicy utwardzona jest na części nasypem budowlanym (pospółka z kamieniami) o
miąższości 0,1 m, ułożonym na piaszczysto-gliniasto-humusowych nasypach
niekontrolowanych (0,9-1,4 m).
Prace
p o l o w e.
W ramach prac polowych w miesiącu październiku 2017 r. wykonano:
- 3 otwory w pasie ulicy, do głębokości 2,0 m ppt - o łącznym metrażu 6,0 m.
Otwory o określonej głębokości wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę. W trakcie wierceń prowadzono bieżącą analizę makroskopową przewiercanych
gruntów, oraz pomiary nawierconego i ustabilizowanego lustra wody gruntowej.
Prace
kameralne.
Na podstawie prac wymienionych wyżej opracowano tekst Opini, oraz sporządzono
załączniki graficzne – wymienione w spisie treści. Wyniki wierceń pokazano w
postaci profili słupkowych w skali pionowej 1:50-z opisem na mapie dokumentacyjnej
(zał. nr 1a) oraz na zestawieniu profili słupkowych (zał. nr 4). Opinię sporządzono w 5
egzemplarzach, z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca a 1 pozostaje w archiwum.
Warunki gruntowo- wodne.
Warunki gruntowe.
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 2,0 m p.p.t. stwierdzono
występowanie utworów:
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- holocenu w postaci pospółkowych nasypów budowlanych z dom. kamieni (0,1 m),
piaszczysto-gliniasto- humusowych niekontrolowanych nasypów antropogenicznych (0,9 m- 1,4 m), podścielonych utworami:
- plejstocenu, reprezentowanego na części przez osady zastoiskowe (pojezierne): mułki
warstwy I (0,7 m), wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste w-wy II (1,1 m),
na części polodowcowe spoiste gliny piaszczyste warstwy III - o grubości
ponad 0,5 m (ich spągu do głębokości 2,0 m nie przewiercono).
Występujące w podłożu gruntowym humusowe piaszczysto-gliniaste nasypy, zastoiskowe makroporowate pyły oraz polodowcowe plastyczne gliny - są gruntami wysadzinowymi – w związku z tym nie powinny być zabudowywane w wierzchnie warstwy
podbudowy ulicy.
Grunty podłoża - po oddzieleniu niejednorodnych antropogenicznych nasypów niekontrolowanych podzielono na 3 warstwy geotechniczne. Uogólnione wartości liczbowe
dla gruntów poszczególnych warstw ustalono na podstawie korelacji z cechą wiodącą:
- stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich, oznaczonym przez archiwalne sondowania udarowe oraz opór na świdrze w trakcie wiercenia (met.
„A” według normy PN-81/B-03020)- z uwzględnieniem
litologii, genezy i stratygrafii osadów,
- stopniem plastyczności IL dla gruntów spoistych, oznaczonym przez analizy makroskopowe, z uwzględnieniem litologii, genezy i stratygrafii
utworów (metoda „A”).
Wartości pozostałych parametrów odczytano z w/w normy (metoda „B”) i przedstawiono w tabeli na zał. nr 3 - „Legenda do przekrojów” ((profilów).
Krótka charakterystyka wydzielonych warstw:
- warstwa I obejmuje plejstoceńskie osady zastoiskowe: wilgotne pyły o konsystencji
plastycznej - o stopniu plastyczności IL = 0,30, warstwa o ograniczonym
zasięgu,
- warstwa II to plejstoceńskie wodnolodowcowe wilgotne piaski drobnoziarniste w
stanie średniozagęszczonym - o stopniu zagęszczenia ID = 0,5,
- warstwa III grupuje plejstoceńskie utwory polodowcowe: wilgotne gliny piaszczyste
o konsystencji plastycznej – stopniu plastyczności IL=0,30.
Ze względu na stopień konsolidacji grunty warstw IIa, IIb i IIc zaliczono do grupy B zgodnie z p.1.4.6. w/w normy.
Punktową interpretację przebiegu wydzielonych warstw w podłożu gruntowym pokazano na zał. nr 4 - „Zestawienie profili słupkowych”.
Grunty nasypowe i spoiste w obrębie strefy aktywnej (~0,8 m od nawierzchni) należy
usunąć przez wybranie „do dna” i zastąpić nasypem budowlanym z warstwą odsączającą
w spągu.
Warunki wodne są korzystne.
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Woda gruntowa w postaci sączeń w mikroporowatych pyłach wystąpiła na części na
głębokości 1,60 m p.p.t, stabilizując się na głębokości 1,60 m p.p.t. (rzędna 101,40 m
n.p.m). Stwierdzony wierceniem poziom wody gruntowej zbliżony był do stanów
wysokich, w rocznym okresie obserwacyjnym (badania wykonywano w okresie o dużej
ilości opadów atmosferycznych, wpływ ma tu podciąg kapilarny w pyłach).
Wnioski i zalecenia.
1. W wykonanych otworach w pasie ulicy pod cienką warstwą nasypu budowlanego o
grubości 0,1 m występuje warstwa piaszczysto-gliniasto-humusowych nasypów
niekontrolowanych o grubości 0,9-1,4 m, na plastycznych pyłach w-wy I (IL=0,30),
wodnolodowcowych piasków drobnych warstwy II w stanie średniozagęszczonym
(ID=0,5) i polodowcowych gliniach w-wy III o konsystencji plastycznej (IL=0,30).
2. W bezpośrednim podłożu gruntowym w obrębie strefy aktywnej (do 0,8 m od
nawierzchni ulicy) występują holoceńskie niejednorodne niekontrolowane nasypy
piaszczysto-gliniasto-humusowe. Grunty te –jako słabonośne, ściśliwe i wysadzinowe
nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego ulicy.
3. Warunki wodne są korzystne.
Woda gruntowa (podciąg kapilarny) wystąpiła lokalnie na głębokości 1,60 m p.p.t.
(rzędna 101,40 m n.p.m). Stwierdzony poziom wody gruntowej zbliżony jest do stanów
wysokich, w rocznym okresie obserwacyjnym.
4. Według rys. 1 z normy PN-81/B-03020 głębokość przemarzania gruntów w rejonie
Ostrołęki wynosi 1,0 m.
5. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).

