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1. WSTĘP
Niniejsza opinia geotechniczna została wykonana przez firmę KESKE Katarzyna Stolarska, Zrębice
Pierwsze, ul. Łąkowa 5, gmina Olsztyn i uprawnionego geologa Stanisława Stolarskiego, na zlecenie
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SONDA”, ul. Gombrowicza 8 m. 4 w Częstochowie. Zlecenie
dotyczyło wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego pod budowę kanału sanitarnego w ulicy
Długiej, Nowej, Kolejowej i Szkolnej w miejscowości Teklinów, gmina Kruszyna, powiat częstochowski. Na
planowanym odcinku kanału sanitarnego w ulicy Długiej o długości ca 1900 m, Projektant założył wykonanie
7 otworów badawczych o głębokości 2,0 - 5,0 m. W ulicy Szkolnej założył dwa otwory o głębokości 2,0 m
i 3,0 m. W ulicy Nowej założył wykonanie 2 otworów badawczych o głębokości 2,5 - 3,5 m. W ulicy
Kolejowej założył wykonanie 1 otworu badawczego o głębokości 3,5 m. Łącznie na całym odcinku
planowanego kanału sanitarnego o długości ca 3,5 km, Projektant założył wykonanie 12 otworów
badawczych.
Wyniki wierceń, badań polowych geotechnicznych gruntów oraz materiały geologiczne i literatura,
posłużyły do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej.
Materiały geologiczne i literatura:

- Mapa Geologiczna Polski - PIG Warszawa,
- Mapa Hydrogeologiczna Polski - PIG Warszawa,
- Geografia Fizyczna Polski - Jerzy Kondracki - PWN Warszawa,
- Zarys Geotechniki - Zenon Wiłun - WKiŁ Warszawa,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Z informacji uzyskanych od Projektanta wykonane badania geotechniczne posłużą do opracowania
projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teklinów, gmina Kruszyna, powiat częstochowski.
Kanał sanitarny o długości ca 3,5 km, ułożony będzie z rur PVC Φ 200 mm, w wykopie na głębokości 1,5 2,5 m. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej będzie włączony do istniejącej przepompowni przy ulicy
Kolejowej. Projektowany odcinek kanału sanitarnego będzie przebiegał zachodnim poboczem ul. Szkolnej,
południowym poboczem ul. Długiej, wschodnim poboczem ul. Nowej. Pod względem morfologicznym obszar
badań leży na obszarze Wyżyny Przedborskiej, w mezoregionie zwanym Wyżyną Włoszczowską.

3. LOKALIZACJA OTWORÓW I PRACE MIERNICZE
Na odcinku planowanej kanalizacji sanitarnej o długości ca 3,5 km w ulicach Długiej, Szkolnej, Nowej
i Kolejowej w Teklinowie, gmina Kruszyna, Projektant założył wykonanie 12 otworów badawczych
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o głębokości 2,0 - 5,0 m, zlokalizowanych w odległości 200 do 300 m od siebie. Otwór nr 1 o głębokości
5,0 m, zlokalizowano w odległości 40 m na zachód od posesji nr 142 ul. Długiej. Otwór nr 2 o głębokości
4,5 m, zlokalizowano przy skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Szkolnej. Otwór nr 3 o głębokości 3,0 m
zlokalizowano przy posesji nr 4 ul. Szkolnej. Otwór nr 4 o głębokości 2,0 m zlokalizowano na przedłużeniu
ul. Szkolnej przy posesji nr 86. Otwór nr 5 o głębokości 3,5 m zlokalizowano przy posesji nr 89 ul. Długiej.
Otwór nr 6 o głębokości 2,5 m, zlokalizowano przy posesji nr 65 ul. Długiej. Otwór nr 7 o głębokości 2,5 m
zlokalizowano przy posesji nr 27 ul. Długiej. Otwór nr 8 o głębokości 3,0 m zlokalizowano przy
skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Nowej. Otwór nr 9 o głębokości 3,5 m zlokalizowano przy posesji nr 3
ul. Nowej. Otwór nr 10 o głębokości 2,5 m, zlokalizowano w ul. Nowej, 50 m na północ od skrzyżowania
z ul. Wspólną. Otwór nr 11 o głębokości 2,0 m zlokalizowano przy posesji nr 2 ul. Długiej. Otwór nr 12
o głębokości 3,5 m, zlokalizowano przy przepompowni na ul. Kolejowej.
Otwory w terenie zostały wytyczone w dowiązaniu do stałych punktów terenowych tj. do granic
działek, do ścian budynków oraz do skrzyżowań ulic, zgodnie z lokalizacją ustaloną przez Projektanta na
mapie do celów projektowych w skali 1:2000 - zał. nr 2. Rzędne wysokościowe terenu przy otworze
w m n. p. m. odczytano z ww. mapy - zał. nr 2.

4. WIERCENIE, OPRÓBOWANIE I BADANIA
Pod projektowany kanał sanitarny w miejscowości Teklinów, gmina Kruszyna, o długości ca 3,5 km,
zgodnie ze zleceniem odwiercono 12 otworów badawczych o głębokości 2,0 - 5,0 m. Łącznie odwiercono
37,5 mb. Wiercenie wykonano zestawem ręcznym o średnicy świdra Φ 4”. Otwory odwiercono 22-23
czerwca 2018 r. pod nadzorem geologa uprawnionego Stanisława Stolarskiego - autora niniejszego
opracowania.
W trakcie wiercenia otworów wykonano polowe badania geotechniczne nawierconych gruntów.
Określono stopień zagęszczenia ID gruntów sypkich (piasków) na podstawie zwiercalności. Stopień
plastyczności IL gruntów spoistych określono metodą wałeczkowania. Określono też naturalną wilgotność
gruntów oraz pomierzono poziom wody w otworach. Po zakończeniu wiercenia i wykonaniu badań, otwory
zlikwidowano, zasypując je uprzednio wydobytym urobkiem. Lokalizację wykonanych otworów, ich
głębokość, rzędną wysokościową terenu przy otworze, przedstawiono na mapie w skali 1:2000 - zał. nr 2.
Karty dokumentacyjne otworów badawczych przedstawia zał. nr 3.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU BADAŃ
Rejon badań, miejscowość Teklinów, leży na obszarze Wyżyny Przedborskiej, w mezoregionie
zwanym Niecką Włoszczowską. Starsze podłoże stanowią tu wapienie i opoki Kredy Górnej, przykryte od
powierzchni warstwą utworów czwartorzędowych, wykształconych w postaci piasków różnoziarnistych
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oraz glin piaszczystych. Miąższość czwartorzędu w tym rejonie jest zmienna i dochodzi do kilku metrów. Na
obszarze prowadzonych badań pod planowaną kanalizację sanitarną w ulicy Długiej:

- w otworze nr 1 stwierdzono od powierzchni do 1,0 m warstwę nasypu, złożonego z tłucznia, piasku
i gleby. Poniżej do 4,1 m zalega piasek drobny, szaro-żółty, w spągu szary, zawodniony. W spągu do 5,0 m
występuje glina piaszczysta, szaro-żółta ze smugami brązowej;

- w otworze nr 2 pod warstwą nasypu piaszczystego o grubości 0,4 m zalega do 1,1 m piasek drobny,
szaro-żółto-brązowy. Głębiej do 2,4 m występuje glina piaszczysta, szaro-żółto-brązowa. Poniżej do 4,5 m
zalega piasek średni z drobnymi otoczakami, żółty, zawodniony;

- w otworze nr 5 pod warstwą nasypu (szlaka, tłuczeń, piasek) o grubości 0,7 m zalega do 1,5 m piasek
drobny, ciemnoszaro-czarny z częściami organicznymi, miejscami lekko ilasty. Poniżej do 2,6 m występuje
piasek drobny ze smugami średniego, szaro-żółty. Głębiej do 2,6 m zalega piasek średni, szary, w spągu
zawodniony. W spągu do 3,5 m występuje glina piaszczysta, szara ze smugami żółtej;

- w otworze nr 6 pod warstwą nasypu piaszczystego o grubości 1,5 m zalega do 2,0 m piasek drobny ze
smugami średniego z przerostami gliny piaszczystej, szaro-żółty, w spągu mokry. Poniżej do 2,5 m
występuje glina piaszczysta, szaro-żółta;

- w otworze nr 7 pod warstwą nasypu piaszczystego o grubości 1,5 m zalega do 1,8 m piasek drobny,
szaro-żółty, w spągu mokry. Poniżej do 2,5 m występuje glina piaszczysta, szaro-żółto-brunatna;

- w otworze nr 8 pod warstwą nasypu (szlaka, tłuczeń, piasek) o grubości 0,9 m zalega do 1,5 m piasek
drobny, szaro-żółty. Głębiej do 3,0 m występuje piasek średni z licznymi otoczakami, szary, zawodniony;

- w otworze nr 11 pod warstwą nasypu piaszczystego o grubości 0,5 m zalega do 1,1 m piasek drobny ze
smugami średniego, żółto-pomarańczowy. Głębiej do 2,0 m występuje piasek drobny, szary, w spągu
zawodniony.
Wzdłuż ulicy Szkolnej:

- w otworze nr 3 pod warstwą nasypu piaszczystego o grubości 0,7 m zalega do 1,5 m piasek drobny
z drobnymi otoczakami, szaro-żółty. Poniżej do 2,4 m występuje piasek drobny, lekko ilasty, szary, w spągu
zawodniony. Głębiej do 3,0 m występuje glina piaszczysta, szaro-żółta;

- w otworze nr 4 pod warstwą nasypu piaszczystego o grubości 0,5 m zalega do 1,0 piasek drobny, szarożółty. Głębiej do 1,6 m występuje piasek średni z drobnymi otoczakami, miejscami lekko gliniasty, szarożółty. W spągu do 2,0 m zalega piasek gruby z drobnym żwirem, lekko gliniasty, żółto-brązowy.
Wzdłuż ulicy Nowej:

- w otworze nr 9 pod warstwą nasypu (tłuczeń, piasek, gleba) o grubości 0,6 m, zalega do 1,2 m piasek
drobny ze smugami średniego, szaro-żółty. Głębiej do 3,5 m występuje piasek drobny ze smugami piasku
pylastego, szary, w spągu zawodniony;

- w otworze nr 10 pod warstwą nasypu (tłuczeń, piasek, gleba) o grubości 0,5 m, zalega do 1,0 m piasek
drobny, jasnoszary ze smugami żółtego. Poniżej do 2,5 m występuje glina piaszczysta, szara ze smugami
żółtej.
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W ulicy Kolejowej:

- w otworze nr 12 pod warstwą nasypu gliniastego o grubości 0,5 m, zalega do 1,1 m glina piaszczysta,
szaro-źółto-brunatna. Głębiej do 2,8 m występuje piasek drobny, szary, miejscami pylasty, zawodniony.
W spągu do 3,5 m zalega piasek gliniasty, szary, zawodniony.
Budowę geologiczną badanego terenu ilustrują karty dokumentacyjne otworów badawczych zał. nr 3.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W rejonie miejscowości Teklinów, występują dwa poziomy wodonośne: przypowierzchniowy,
czwartorzędowy poziom, występujący w piaskach różnoziarnistych, zawieszony na warstwie glin
małoprzepuszczalnych i głębszy, kredowy poziom wodonośny, występujący w marglach i wapieniach kredy.
Na obszarze badań w 8 otworach nawiercono czwartorzędowy poziom wodonośny:

- w otworze nr 1 na głębokości 1,6 m,
- w otworze nr 2 na głębokości 2,4 m,
- w otworze nr 3 na głębokości 1,9 m,
- w otworze nr 5 na głębokości 2,4 m,
- w otworze nr 8 na głębokości 1,5 m,
- w otworze nr 9 na głębokości 1,2 m,
- w otworze nr 11 na głębokości 1,8 m,
- w otworze nr 12 na głębokości 1,1 m.
Badania prowadzono w okresie suchym. Po dłuższych opadach deszczu poziom wody może się
podwyższyć. Pod względem hydrograficznym rejon miejscowości Teklinów leży w zlewni rzeki Odry. Wody
opadowe zbierają bezimienne cieki i rowy i odprowadzają do rzeki Warty i dalej do rzeki Odry.

7. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH
BADANEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO
Teren badań miejscowości Teklinów leży w mezoregionie zwanym Niecką Włoszczowską,
zbudowanym z wapieni i margli kredy górnej, przykrytym od powierzchni kilkumetrową warstwą utworów
czwartorzędowych, wykształconych w postaci piasków różnoziarnistych oraz glin piaszczystych.
W wykonanych otworach nie nawiercono starszego podłoża (wapieni kredy górnej).
Na podstawie wykonanych wierceń, badań polowych geotechnicznych nawierconych gruntów oraz
w oparciu o obowiązujące normym, dotyczące gruntów budowlanych, dokonano ustalenia własności
geotechnicznych nawierconych gruntów, jak również wydzielono warstwy geotechniczne.
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Nawiercone grunty podzielono na cztery warstwy geotechniczne:

- warstwa I - to grunt antropogeniczny - nasyp złożony z tłucznia, piasku, szlaki i gliny. Grubość warstwy
wynosi 0,40 - 1,50 m.

- warstwa II - to piasek drobny, miejscami pylasty, średniozagęszczony o ID = 0,50 - 0,55. Grubość warstwy
wynosi 0,30 - 1,70 m.

- warstwa III - to piasek średni z drobnymi otoczakami, miejscami lekko gliniasty, średniozagęszczony
o ID = 0,50 - 0,60, w wielu miejscach zawodniony. Grubość warstwy wynosi 0,5 - 2,6 m.

- warstwa IV - to glina piaszczysta, twardoplastyczna o IL = 0,15 - 0,20, występująca głównie w części
spągowej badanego terenu.
Zaleganie poszczególnych warstw geotechnicznych ilustrują karty dokumentacyjne otworów
badawczych - zał. nr 3.

8. WNIOSKI

- Na obszarze badań, wzdłuż ulicy Długiej, pod warstwą nasypów zalega warstwa piasków drobnych
i średnich z dr. otoczakami, miejscami lekko gliniasty, zawodniony. W części spągowej zalega glina
piaszczysta, twardoplastyczna. Wzdłuż ulicy Szkolnej, pod warstwą nasypu, zalega piasek drobny i średni
z drobnymi otoczakami, miejscami zawodniony. W spągu zalega glina piaszczysta, twardoplastyczna.
Wzdłuż ulicy Nowej pod warstwą nasypu zalega piasek drobny, miejscami pylasty. W spągu zalega glina
piaszczysta, twardoplastyczna.

- Na obszarze badań w ośmiu otworach nawiercono czwartorzędowy poziom wody w warstwie piasków
drobnych i średnich, na głębokości: otwór nr 1 - 1,60 m, otwór nr 2 - 2,40 m, otwór nr 3 - 1,90 m, otwór
nr 5 - 2,40 m, otwór nr 8 - 1,50 m, otwór nr 9 - 1,20 m, otwór nr 11 - 1,80 m, otwór nr 12 - 1,10 m.
Badania prowadzono w okresie suchym, po dłuższych opadach deszczu poziom wody może się
podwyższyć.

- Z powyższego wynika, że na znacznej części planowanego kanału sanitarnego będzie wysoki poziom wody
podziemnej.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. stwierdzono,
że na obszarze badań występują proste warunki gruntowe, a planowany kanał sanitarny (obiekt liniowy)
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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