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1. Wstęp 

Niniejszą opinię opracowano na zlecenie Biura Projektów Profim s.c. z Raciborza. 

Celem opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych posadowienia gazowego 

źródła ciepła przy ulicy Kościuszki 14 w Kietrzu (zał. nr 1, 2), w ramach zadania pn.: 

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo 

gazowe – ETAP I”. 

Rozpoznanie warunków geotechnicznych dokonano poprzez wykonanie dwóch otworów 

małośrednicowych o długości 2,0 m. 

Długość i ilość otworów została dostosowana do I kategorii geotechnicznej przy 

założeniu prostych warunków geotechnicznych. Szczegółową lokalizację otworów w terenie 

przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zał. nr 2). 

2. Charakterystyka terenu badań 

2.1. Lokalizacja 

Pod względem administracyjnym badany teren znajduje się w miejscowości Kietrz, 

siedzibie gminy Kietrz, w powiecie głubczyckim województwie opolskim. Rejon badań 

znajduje się przy ulicy Kościuszki 14, w obrębie działek nr 1683/2, 1683/3, obręb Kietrz. 

Lokalizację terenu badań przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1: 10 000 (zał. nr 1).  

2.2. Morfologia i hydrografia 

Pod względem geograficznym teren badań leży na południowym skraju Niżu 

Środkowoeuropejskiego w podprowincji Niziny Środkowopolskie w obrębie Niziny Śląskiej 

na Płaskowyżu Głubczyckim (wg podziału na regiony  fizycznogeograficzne – J. Kondracki, 

A. Richling).  

Tereń badań położony jest na zachodnim skłonie lokalnego wzniesienia. Powierzchnia w 

analizowanym rejonie odwadniana jest w kierunku zachodnim przez potok Morawa, prawy 

dopływ rzeki Troi, która jest prawym dopływem Psiny, będącej lewym dopływem Odry.  

I poziom wód gruntowych nie został stwierdzony wykonanymi otworami.  
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2.3. Budowa geologiczna rejonu badań 

Najstarszymi utworami występującymi na terenie rejonu badań są osady karbonu dolnego 

wykształcone w facji kulmu, wśród których piaskowce i mułowce dominują nad zlepieńcami i 

szarogłazami. Osady te przykryte są utworami kredy górnej reprezentowanymi przez skały 

węglanowe (wapienie, margle, kredę piszącą) oraz piaskowce i opoki, zaliczane do cenomanu 

i turonu.  

Na utworach karbonu dolnego i kredy zalegają osady neogeńskie. Morskie osady badenu, 

o znacznym rozprzestrzenieniu poziomym, stanowią iły o miąższości 10–50 m oraz gipsy i iły 

z gipsem. Osady sarmatu, reprezentowane przez szaroniebieskie iły oraz mułki z piaskiem i 

żwirem. Ich miąższość w dolinie górnej Odry dochodzi do 150 m. 

Osady czwartorzędu mają miąższość od kilkunastu do około 100 m w obrębie 

staroczwartorzędowych dolin kopalnych. Najstarszymi osadami czwartorzędowymi są piaski i 

żwiry rzeczne preplejstocenu oraz gliny zwałowe. Osady te nie występują na powierzchni 

terenu. Przykryte są nieregularnymi płatami ciemnoszarych glin zwałowych, ich eluwiów 

piaszczystych, piaskami i żwirami akumulacji lodowcowej oraz piaskami i żwirami 

akumulacji rzecznolodowcowej. Na powierzchni terenu występują także słabowapniste lessy 

o miąższości 3,0-3,5 m. W wielu miejscach, lessy są zmienione przez procesy glebowe, a 

proces wyługowania osiągnął głębokość blisko 2,0 m. Utwory te zaliczane są do osadów 

zlodowaceń południowo-, środkowo- i północnopolskiego. 

Najmłodszymi utworami geologicznymi występującymi w rejonie badań są osady 

holocenu. Występują tu mady, iły, piaski oraz żwiry akumulacji rzecznej budujące dwa tarasy 

zalewowe w dolinie Odry. Do opracowania dołączono wycinek szczegółowej geologicznej 

mapy Polski w skali 1: 50 000 z zaznaczonym obszarem badań na tle powierzchniowych 

wydzieleń litologicznych (zał. nr 3-3.1).  

3. Charakterystyka warunków gruntowych 

Prace polowe zostały wykonane w kwietniu 2022 roku przez brygadę wiertniczą PHU 

„Geoda” s.c. pod nadzorem uprawnionego geologa. Roboty obejmowały odwiercenie dwóch 

otworów o długości 2,0 m, przy pomocy lekkiego zestawu wiertniczego.  

W trakcie wierceń pobrano próby gruntu o naturalnej wilgotności ze wszystkich 
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przewiercanych warstw. Próbki te poddano badaniom makroskopowym w terenie zgodnie                 

z PN-88/B-04481. Ich wyniki przedstawiono na profilach otworów geotechnicznych (zał. nr 

4.1 - 4.2).  

Dla  lepszego scharakteryzowania warunków gruntowych w miejscu przeprowadzonych 

badań  zgrupowano utwory w postaci warstw geotechnicznych  biorąc pod uwagę ich 

jednakową genezę, zbliżoną  litologię oraz podobne własności fizyko-mechaniczne. Wartości 

parametrów geotechnicznych gruntów ww. warstw określono na podstawie normy PN-EN 

1997-1:2008 Eurokod 7 i zestawiono w tabeli parametrów (zał. nr 5). Oznaczenie parametrów 

wyznaczono metodą ekspercką w nawiązaniu do metody B (wg normy PN-81/B-03020), 

polegającej na ustaleniu zależności korelacyjnych między parametrami fizycznymi lub 

wytrzymałościowymi a innym parametrem wyznaczonym za pomocą badań polowych. Na 

profilach otworów (zał. 4.1-4.2) w kolumnie 15 podano kwalifikację gruntów do danej 

warstwy geotechnicznej. 

Wydzielono następujące warstwy: 

WARSTWA I 

Do warstwy I zaliczono grunty antropogeniczne. Utwory te składają się z humusu, gruzu 

ceglanego, piasków różnoziarnistych i pyłu (otwór nr 1) oraz kostki betonowej grubości 10 

cm, podsypki piaszczystej, pyłu, gliny i piasków różnoziarnistych (otwór nr 2). Grubość 

utworów nasypowych wynosiła 1,8 i 1,1 m. Pod względem geologiczno-inżynierskim jest to 

nasyp nie odpowiadający wymaganiom budowlanym (nN). Dla gruntów antropogenicznych 

nie podano żadnych parametrów geomechanicznych.  

WARSTWA II 

Do warstwy II zaliczono plastyczne pyły. Utwory te w odróżnieniu od typowych lessów 

(pyłów) odznaczają się zwiększonym udziałem części piaszczystych i ilastych, związków 

żelaza, części próchniczych oraz brakiem wapnia (HCl -). Uogólniony stopień plastyczności 

przyjęto IL= 0,25, stopień skonsolidowania geologicznego C. Genetycznie utwory te należą do 

lessów zlodowacenia północnopolskiego. Utwory tej warstwy odznaczają się małą 

spoistością, należą do średniościśliwych i średnionośnych gruntów. 
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4. Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji wysunięto następujące wnioski: 

1. Wykonane badania pozwoliły ustalić warunki geotechniczne dla posadowienia gazowego 

źródła ciepła w badanym terenie. 

2. Napotkano proste warunki gruntowe wyrażające się występowaniem jednorodnych 

litologicznie i genetycznie warstw. 

3. Od powierzchni terenu stwierdzono występowanie gruntów antropogenicznych, które 

zaklasyfikowano do nasypów niebudowlanych. 

4. W profilu otworów nie wyróżniono rodzimych warstw słabonośnych. 

5. W wykonanych otworach nie stwierdzono występowania I poziomu wodonośnego. 

6. Posadowienie bezpośrednie fundamentów projektowanych obiektów należy 

przeprowadzić w obrębie gruntów warstwy II o średnich parametrach geotechnicznych, a 

w obrębie występowania gruntów warstwy I po ich wymianie na odpowiednio 

zagęszczoną warstwę piaszczysto-żwirową bądź kruszywo łamane o wskaźniku 

zagęszczenia IS>0,97 i grubości ok. 0,5 m. 

7. Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorąc pod uwagę jego konstrukcję oraz 

stwierdzone proste warunki gruntowe, można przyjąć w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

pierwszą kategorię geotechniczną. 


