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Temat: Opinia określająca warunki gruntowo-wodne na potrzeby rozbudowy
Cmentarza Komunalnego w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej.

1. Wstęp
1.1.

Podstawa prawna opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Przedsiębiorstwa
Robót Inżynieryjnych, mieszczącego się w Okrzycach 7, gm. Rychtal. Jego celem
jest określenie warunków gruntowo-wodnych na potrzeby rozbudowy i urządzenia
Cmentarza Komunalnego w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej.
Położenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworów badawczych
przedstawiono na mapach stanowiących załączniki 1 i 2.

1.2.

Cel opracowania i zakres wykonywanych badań.
Celem opracowania jest:
•
Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych.
•
Ocena przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego oraz
podanie wniosków.
Zakres badań ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Obejmował on:
• Wizję lokalną terenu w marcu 2016 r.
• Wytyczenie miejsc otworów badawczych metodą domiarów prostokątnych
oraz ich zaniwelowanie. Niwelację nawiązano do studzienki wodociągowej
oznaczonej na mapie jako R. Za jej pomocą wykonano niwelację otw. 2, 3 i
4. Rzędną otw. 1, z uwagi na znaczne oddalenie od studzienki, oszacowano
na podstawie rzędnych terenowych.
• 4 wiercenia ręczne do maksymalnej głębokości 3,0 m (łącznie 12 mb).
• Badania makroskopowe wszystkich próbek gruntu.
• Pomiar zwierciadła wody gruntowej.

1.3.

Wykorzystane materiały:
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, dostarczona przez
Zleceniodawcę, przeskalowana na potrzeby niniejszego opracowania do
skali 1:2000.
• Fragment wojskowej mapy topograficznej w skali 1: 25 000.
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie
na cmentarze.
• Normy państwowe i branżowe oraz instrukcje geotechniczne:
PN/B-04452
Geotechnika; Badania polowe
PN-86/B-02480
Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis
gruntu
PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• Literatura branżowa:
„Instrukcja badań makroskopowych dla celów klasyfikowania gruntów
budowlanych” – WYDZIAŁ BADAWCZO – ROZWOJOWY GEOLOGII,
GEOPROJEKT, Warszawa 1979

2. Położenie terenu badań
Teren badań położony jest ok. 1,5 km na południowy-zachód od centrum
Twardogóry, przy ul. Wrocławskiej, na południe od linii kolejowej Ostrów Wlkp. Oleśnica. Pomiędzy torami a badanym terenem znajduje się istniejący cmentarz.
Obecnie teren stanowi pole oraz częściowo nieużytki. Wokół także występują pola,
nieco dalej na zachód – las, a także nieliczne zabudowania.
Administracyjnie obszar badań należy do gminy Twardogóra, powiat oleśnicki, woj.
dolnośląskie.
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3. Morfologia i budowa geologiczna
W ujęciu geomorfologicznym obszar opracowania leży po północnej stronie Wzgórz
Twardogórskich, jednostki fizjograficznej rzędu subregionu (wg podziału J.
Kondrackiego 1), w rejonie Grzbietu Twardogórskiego. Wzgórza są łukiem wyciśniętych
moren czołowych, zamykających od południa pobliską Kotlinę Milicką. Podłoże na
badanym terenie zbudowane jest przeważnie z drobnych piasków eolicznych
(nagromadzonych przez wiatr) w stanach średnio zagęszczonych do zagęszczonych
(zagęszczenie oszacowano na podstawie oporu na świdrze). W zachodniej części
terenu (rejon otw. 1) piaski występują naprzemianlegle ze zwałowymi glinami
piaszczystymi w stanie twardoplastycznym, natomiast w otw. 2 dodatkowo
stwierdzono pyły piaszczyste w stanie plastycznym. Od powierzchni zalega 30-cm
warstwa gleby.
Pierwotna morfologia terenu nie została przekształcona działalnością człowieka,
jest on nachylony generalnie w kierunku wschodnim, a rzędne kształtują się w
zakresie ca 191 – 201 m n.p.m.

4. Warunki hydrogeologiczne
Na przeważającej części terenu wody gruntowej do głębokości 3,0 m nie
stwierdzono. Jednak w otw. 1 woda występuje pod ciśnieniem a jej zwierciadło ma
charakter napięty. Nawiercono je na głębokości 2,10 m p.p.t. (na rzędnej 199,00 m
n.p.m.), ustabilizowało się z kolei na głębokości 1,00 m p.p.t. (na rzędnej 200,10 m
n.p.m.). Z uwagi bliskość wykopu pod tory kolejowe, głębokiego na ok 4-5 m, uważa
się, że nawiercona woda występuje tu lokalnie w obrębie soczew piaszczystych w
glinach zwałowych.
Ok. 150-200 m na wschód od ul. Wrocławskiej przepływa niewielki strumień
płynący na północ. Po niecałych 5 km, łącząc się po drodze z innymi, podobnymi
strumieniami, wpada do rzeczki Prądni Goszczańskiej, która płynie na północnyzachód zasilając po drodze Stawy Milickie, by po ok 20 km wpaść z lewej strony do
Baryczy tuż powyżej Milicza. Wspomniany strumień stanowią bazę drenażową dla
okolicznych wód gruntowych.

5. Wnioski
•
•

•

•

Podane wartości parametrów IL i ID charakteryzujące stan podłoża są wartościami
szacunkowymi opartymi na metodzie wałeczkowania oraz oporze na świdrze.
Na badanym terenie występuje przeważnie podłoże piaszczyste, lokalnie
przewarstwione pyłami, są to więc zasadniczo grunty przepuszczalne. Jedynie w
rejonie otw. 1 stwierdzono występowanie glin zwałowych naprzemianległych z
piaskami, które słabo przewodzą wodę.
W podłożu, do granicy przemarzania (1,0 m p.p.t.) występują grunty
niewysadzinowe wykształcone jako piaski drobne, a także mało wysadzinowe pod
postacią glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym i bardzo wysadzinowe pod
postacią pyłów piaszczystych.
Na przeważającej części terenu wody gruntowej do głębokości 3,0 m nie
stwierdzono. Jednak w otw. 1 woda występuje pod ciśnieniem a jej zwierciadło ma
charakter napięty. Nawiercono je na głębokości 2,10 m p.p.t. (na rzędnej 199,00
m n.p.m.), ustabilizowało się z kolei na głębokości 1,00 m p.p.t. (na rzędnej
200,10 m n.p.m.). Z uwagi bliskość wykopu pod tory kolejowe, głębokiego na ok
4-5 m, uważa się, że nawiercona woda występuje tu lokalnie w obrębie soczew
piaszczystych w glinach zwałowych.

1 Kondracki J., 2000: „Geografia regionalna Polski” – PWN W-wa.
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Zał. 1. Mapa orientacyjna usytuowania miejsca przeprowadzenia badań.
skala – 1:25 000
Fragment arkusza Wojskowej Mapy Topograficznej: M-33-033-D, arkusz
Twardogóra.

Zał. 3

OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW
Grunty nasypowe:
nB
nasyp budowlany
nN
nasyp niebudowlany

//
/

Grunty organiczne rodzime:
Ph
grunt próchniczny
Nm namuł
T
torf

Stany gruntów:
ln
luźny
szg
średnio zagęszczony
zg
zagęszczony

Grunty mineralne rodzime:
Ż
żwir
Żg
żwir gliniasty
Po
pospółka
Pog pospółka gliniasta
Pr
piasek gruboziarnisty
Ps
piasek średnioziarnisty
Pd
piasek drobnoziarnisty
P  piasek pylasty
Pg
piasek gliniasty
p pył piaszczysty
Π
pył
Gp
glina piaszczysta
G
glina
Gπ
glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwięzła
Gz
glina zwięzła
Gπz glina pylasta zwięzła
Ip
ił piaszczysty
I
ił
Iπ
ił pylasty

Stany gruntów spoistych:
pł
płynny
mpl miękkoplastyczny
pl
plastyczny
tpl
twardoplastyczny
pzw półzwarty
zw
zwarty
1/2/3 liczba wałeczkowań

Grunty nietypowe:
Gb
gleba
Kr
kreda
Gy
gytia
Oznaczenia dodatkowe:
+
domieszki w gruncie lub
nasypie
C
cegła
B
beton
D
drewno
Żl
żużel
H
próchnica
węglan wapnia
CaCO3

przewarstwienia
pogranicze innego gruntu

Wilgotność:
s
suchy
mw mało wilgotny
w
wilgotny
nw
nawodniony
poziom swobodnego
zwierciadła
wody gruntowej
ustabilizowany poziom
zwierciadła wody gruntowej
nawiercony poziom zwierciadła
wody podziemnej
sączenie
Inne oznaczenia:
2
numer otworu
56,76 rzędna otworu
I – I oznaczenie przekroju
IIA
numer pakietu i warstwy
ID
stopień zagęszczenia
IL
stopień plastyczności
●
miejsce pobrania próbki
1 / 2,5 numer próbki/głębokość
*
studnia

