
GRUNTY MINERALNE RODZIME:

KW     wietrzelina kamienista
KWg   wietrzelina gliniasta
KR      rumosz
Krg     rumosz gliniasty
KO      otoczaki

Ż         żwir
Żg       żwir gliniasty
Po       pospółka
Pog     pospółka gliniasta

Pr        piasek gruby
Ps       piasekśredni
Pd       drobnypiasek 
Pp       pylastypiasek 

Pg       piasek gliniasty
p       pył piaszczysty
        pył
Gp       glina piaszczysta
G         glina
Gp       glina pylasta
Gpz     glina piaszczysta zwięzła
Gz       glina zwięzła
Gpz     glina pylasta zwięzła
Ip         ił piaszczysty
I           ił
I        ił pylasty

GRUNTY NASYPOWE:

GRUNTY SKALISTE: 

H - grunt próchniczy, humus        2%<Iom< 5%
Nm - namu³                               5%<Iom< 30%
T - torf                                       30%<Iom

Gb - gleba                    

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany
k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno, żl - żużel,
gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze,
bet - beton, asf - asfalt, OK - odpady komunalne

STAN GRUNTU:

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste
    niespoiste

drobnoziarniste
      spoiste

ST      -skała twarda
SM     -skała miękka

         średnio spękana

         -mało spękana
          masywna, zbita

         -bardzo spękana krucha 
         rozsypliwa, spękana
bs      -bardzo spękana
ss      -średnio spękana
ms     -mało spękana
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p-c      piaskowiec
c-k      węgiel kamienny
ic         iłowiec (i³o³upek)

w        wapień
d         dolomit 
m        margiel
wm     wapień marglisty
wd      wapień dolomityczny
mc       mułowiec

ln
szg

zg
bzg
zw
pzw
tpl
pl
mpl
pł

luźny
średniozagęszczony

zagęszczony
bardzo zagęszczony
zwarty
półzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miękkoplastyczny
płynny

W       wietrzelina

łi         łupek ilasty

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH 

Gł.10,0

Otw.1
205,30

- otwór badawczy
Numer
rzędna

2/05
205,30

- otwór archiwalny
Numer / rok

rzędna

grunt suchy s

grunt małowilgotny mw

grunt wilgotny w

grunt mokry m

swobodne zwierciadło wody 
2,6 2,6

2,6

2,8
zwierciadło wody
ustabilizowane 

zwierciadło wody
nawiercone

2,8 sączenie

OPRÓBOWANIE

próbka o naturalnej wilgotności NW

próbka o nienaruszonej strukturze NNS

próbka wody gruntowej WG

RODZAJE BADAÑ I SONDOWAÑ

liczba wałeczkowań

grunt nawodniony nw

1/1

liczba wałeczkowań wg badań lab.[1/1]

badanie penetrometrem tłoczkowym PP

badanie ścinarką  obrotową TVx

sonda cylindryczna SPT

sonda ścinająco-obrotowa VT

badania presjometryczne 

sonda udarowa lekka SL
SL - sonda udarowa lekka
ZW - sonda udarowo-obrotowa
S.C. - sonda ciężka
CPT - sonda statyczna

SL

grunt maże sięm

grunt nie wałeczkuje sięnw

głębokość    otworu w m ppt 
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