








































































































OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Informacje dotyczące obiektu budowlanego i inwestora
1. Obiekt budowlany Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa
2. Lokalizacja ul. Długa Duczki, ul. Dworcowa i ul. Cichorackiej Stare

Grabie,  Gmina  Wołomin,  pow.  wołomiński,
woj. mazowieckie

3. Zleceniodawca        Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska 
       „BIOTOP” Sp. z o.o.
       ul. Jasna 4/4; 22-400 Zamość

B. Konstrukcja obiektu budowlanego
1. Typ obiektu Obiekt liniowy 
2. Typ konstrukcji PVC/PE/Beton

3. Sposób posadowienia Bezpośredni
C. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych
C1. Warunki gruntowe

1. Wykształcenie litologiczne Rodzime podłoże reprezentują  grunty plejstoceńskie –
osady wodnolodowcowe (Qpfg) i gliny zwałowe (Qpg) .
W  przypowierzchniowej  strefie  podłoża  gruntowego
zalega  warstwa  holoceńskich  nasypów
antropogenicznych (Qhn) i humusu (Qh). 

2. Grunty słabonośne, nasypowe Do gruntów nienośnych zaliczono przypowierzchniową
warstwę  humusu  (Qh)  oraz  niebudowlanych  gruntów
antropogenicznych (Qhn).

3. Grunty w strefie oddziaływania 
naprężeń generowanych przez 
obiekt

W strefie oddziaływania naprężeń generowanych przez
obiekt występują niespoiste osady wodnolodowcowe -
stanowią  je  piaski  drobne  oraz  piaski  drobne  bliskie
piaskom  średnim  a  także  piaski  średnie  lokalnie
z  domieszkami  żwirów.  Ponadto  w  podłożu
odnotowano  występowanie  glin  zwałowych
wykształconych w postaci glin piaszczystych. 

4. Występowanie niekorzystnych 
zjawisk geologicznych, gruntów 
zapadowych, pęczniejących etc.

Nie stwierdzono.

5. Charakterystyka gruntów w 
poziomie posadowienia obiektu

Podłoże  to  budują  osady  niespoiste  w  stanie
średniozagęszczonym  (Warstwa  IA  i  IB)  oraz  osady
spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwy IIA, IIB).
Na powierzchni zalega warstwa holoceńskich humusów
(Qh) oraz osadów antropogenicznych (Qhn).

C2. Warunki wodne
1. Obecność wód gruntowych w 

zbadanym podłożu
W  trakcie  wykonywania  robót  wiertniczych,  tj.  w
czerwcu  2017  r,  na  omawianym  terenie
do zbadanej głębokości 3,0  ÷ 7,0 m p.p.t. stwierdzono
występowanie  wody  gruntowej  o  charakterze
zwierciadła  swobodnego  w  otworach  nr  1-3,  5-8
Nawiercony  poziom  lustra  wody  kształtuje  się  na
głębokości 0,9 – 2,2 m p.p.t.
W  rejonie  otworu  nr  4  na  głębokości  2,2  m  p.p.t
stwierdzono  występowanie  wód  o  charakterze
naporowym.  Woda  stabilizuje  się  na  głębokości
1,6 m p.p.t.

Opinia  geotechniczna  przygotowana  przez  MS  GEOLOGIA  –  Usługi  geologiczne  –  Michał  Sulikowski  zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych.



2. Charakter zwierciadła wód 
gruntowych

Swobodne i naporowe 

3.  Przewidywane wahania wód 
gruntowych

Nie przewiduje się.

4.   Agresywność wód gruntowych 
względem betonu

Nie badano.

5.  Klasyfikacja właściwości filtracyjnych 
(według Witczak, Adamczyk)

Gliny  piaszczyste  -  grunty  charakteryzują  się  bardzo
słabą przepuszczalnością o orientacyjnych wartościach
współczynnika filtracji  k=10-8-10-6 m/s
P  iaski  drobne -  charakteryzują  się   średnią
przepuszczalnością  o  orientacyjnych  wartościach
współczynnika filtracji k= 10- 4 – 10-5 m/s.
Piaski  średnie -  charakteryzują  się  wysoką
przepuszczalnością,  orientacyjne  wartości
współczynnika  filtracji  k dla  tych  gruntów wahają  się
w granicach 103  – 10-4 m/s.   

D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunków gruntowo - wodnych
1. Kategoria geotechniczna II kategoria geotechniczna
2. Warunki gruntowe Proste

Wnioski końcowe:
Z  uwagi  na  II  kategorię  geotechniczną obiektu  należy  sporządzić  dokumentację  badań  podłoża
gruntowego oraz projekt geotechniczny.

Opinia  geotechniczna  przygotowana  przez  MS  GEOLOGIA  –  Usługi  geologiczne  –  Michał  Sulikowski  zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych.
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1. WSTĘP

Niniejszą  dokumentację  badań  podłoża  gruntowego  opracowano  w  pracowni

MS GEOLOGIA – Usługi geologiczne Michał Sulikowski na zlecenie firmy Przedsiębiorstwo Urządzeń

Ochrony Środowiska „BIOTOP” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jasnej 4/4 w Zamościu.

Celem  opracowania  jest  udokumentowanie  warunków  geotechnicznych  występujących

w miejscu  planowanego  posadowienia  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  sieci  wodociągowej

w  miejscowości  Duczki  i  Stare  Grabie,  Gmina  Wołomin,  pow.  wołomiński,  woj.  mazowieckie

w zakresie wymaganym do opracowania projektu budowlanego i realizacji inwestycji.

Dozór  geologiczny  nad  całością  prowadzonych  robót  geologicznych  sprawował

mgr inż. Michał Sulikowski.

Podstawą prawną wykonania dokumentacji badań podłoża gruntowego jest Rozporządzenie

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

ustalania  geotechnicznych  warunków posadowienia  obiektów  budowlanych  (Dz.  Ustaw nr  463

z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Zgodnie  z  powyższym  rozporządzeniem  dokumentacja  została  poprzedzona  opinią

geotechniczą,  w  której  ustalono  kategorię  geotechniczną  obiektu  oraz  złożoność  warunków

gruntowo-wodnych.

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Teren przeznaczony do badań położony jest na terenie miejscowości Duczki i Stare Grabie,

Gmina Wołomin, pow. wołomiński, woj. mazowieckie. Lokalizację terenu badań przedstawiono na

mapach dokumentacyjnych oraz mapie topograficznej (vide załączniki nr 3 i nr 4).

Obszar  gminy  Wołomin  położony  jest  we  wschodniej  części  Niecki  Warszawskiej,  która

zbudowana  jest  z  osadów  paleozoicznych,  mezozoicznych,  trzeciorzędowych  i  najmłodszych

czwartorzędowych.  Utwory  trzeciorzędowe  –  osady  pochodzenia  morskiego,  klastyczne,

z  glaukonitem wykształcone  jako piaski,  które  miejscami  zawierają  wkładki  żwirów i  konkrecji,

mułki i iły, stanowią podłoże utworów czwartorzędowych. Miąższość utworów trzeciorzędowych

wynosi kilkadziesiąt metrów. Miąższość utworów czwartorzędowych to około 26 m. 

Na  obszar  ten  nałożyły  się  w  okresie  współczesnym  procesy  związane  z  działalnością

człowieka.
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Powierzchnia terenu badań jest dość płaska, o deniwelacjach sięgających kilku metrów oraz

rzędnych niwelacyjnych wahających się w granicach od 98,7m do 101,4 m n.p.m. 

3. PRZEBIEG BADAŃ

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono osiem (8) otworów badawczych metodą domiarów prostokątnych,

w  nawiązaniu  do  istniejącej  sytuacji  i  naniesiono  je  na  mapę  sytuacyjną  w  skali  1:1000,

dostarczoną  przez  Zleceniodawcę.  Lokalizacja  oraz  głębokość  otworów  rozpoznawczych  została

wskazana przez Zleceniodawcę.

3.2. Prace polowe

W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych występujących na analizowanym

terenie wykonano następujące prace polowe:

 osiem  (8) otworów  wiertniczych  (Załączniki  nr  1.1-1.3)  do  maksymalnej  głębokości

3,0 – 7,0 m p.p.t. (łączny metraż wyniósł 37,0 mb). Wiercenia były prowadzone przy użyciu

wiertnicy mechanicznej typu WSG-160, metodą udarowo-okrętną.

 badania makroskopowe przewiercanych gruntów,

 pomiary  zwierciadła wód gruntowych.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotność i stan określano sukcesywnie

w trakcie wierceń, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakończonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

Wyniki  wierceń,  badań  terenowych,  obserwacji  i  pomiarów  stały  się  podstawą  do

kameralnego opracowania przedstawianej dokumentacji badań podłoża gruntowego.
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4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wyniki  przeprowadzonych  wierceń  dają  podstawę  do  stwierdzenia,  iż  badany  teren

charakteryzuje się dość prostą budową geologiczną.

Wierceniami do maksymalnej głębokości 3,0-7,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropową partię

utworów czwartorzędowych stanowiących podłoże gruntowe projektowanej inwestycji. Podłoże to

reprezentują  grunty  plejstoceńskie  –  osady  wodnolodowcowe  (Qpfg)  i  gliny  zwałowe  (Qpg).

W  przypowierzchniowej  strefie  podłoża  gruntowego  zalega  warstwa  holoceńskich  nasypów

antropogenicznych (Qhn) i humusu (Qh). 

W skład holocenu wchodzą:

humus  (Qh)  został  stwierdzony  w  otworach  nr  3,  4,  6,  8  jako warstwa  powierzchniowa

gruntu zalegająca do 0,3 m p.p.t.

grunty antropogeniczne (Qhn) – stwierdzone w otworach nr 1, 2, 5,7. Tworzą je nasypy

niebudowlane złożone z humusu  i okruchów cegieł i betonu. Grunty te zalegają do głębokości

0,3 – 0,4 m p.p.t.

Utwory reprezentujące plejstocen:

osady wodnolodowcowe (Qpfg) – stwierdzone  w rejonie wszystkich otworów wiertniczych

pod warstwą gruntów antropogenicznych i humusu oraz lokalnie glin zwałowych. Osady te pod

względem  wykształcenia  litologicznego  są  reprezentowane  przez  piaski  drobne  lokalnie

występujące na granicy  piasków średnich  oraz  piaski  średnie.  Piaski  drobne charakteryzują się

średnią  przepuszczalnością  (orientacyjne  wartości  współczynnika  filtracji  k dla  tych  gruntów

wahają  się  w  granicach  10- 4 –  10-5 m/s);  piaski  średnie  charakteryzują  się  wysoką

przepuszczalnością (orientacyjne wartości współczynnika filtracji  k dla tych gruntów wahają się w

granicach 103 – 10-4 m/s).

gliny zwałowe (Qpg) – stwierdzone w otworach nr 2, 4, 6, 8. Zalegają poniżej spągu humusu

oraz osadów piaszczystych.  Pod względem właściwości  filtracyjnych  gliny piaszczyste  należą do

utworów bardzo słabo przepuszczalnych (orientacyjne wartości współczynnika filtracji k wynoszą

około k=10-8-10-6 m/s).
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4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania robót wiertniczych, tj. w czerwcu 2017 r, na omawianym terenie

do  zbadanej  głębokości  3,0  ÷ 7,0  m  p.p.t.  stwierdzono  występowanie  wody  gruntowej

o charakterze zwierciadła swobodnego w otworach nr 1-3, 5-8 Nawiercony poziom lustra wody

kształtuje się na głębokości 0,9 – 2,2 m p.p.t.

W rejonie otworu nr 4 na głębokości 2,2 m p.p.t stwierdzono występowanie wód o charakterze

naporowym.  Woda  stabilizuje  się  na  głębokości  1,6  m  p.p.t.                  

Zwraca  się  uwagę,  że  na  stropie  słabo  przepuszczalnych  glin  zwałowych  głównie

w  przypowierzchniowej  partii  podłoża  gruntowego  mogą  stagnować  niewielkie  ilości  wody

pochodzenia atmosferycznego (w okresach przedłużającej się suszy – woda ta może zanikać).

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Zgodnie  z  postanowieniami  zawartymi  w  normie  PN-81/B-03020,  zbadane  podłoże

gruntowe  podzielono  na  warstwy  geotechniczne  na  podstawie  zasadniczych  odmienności

litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne) oraz badań makroskopowych gruntów.

Dla warstw geotechnicznych wydzielonych w gruntach mineralnych rodzimych określono

m.in. wilgotność naturalną, gęstość objętościową, kąt tarcia wewnętrznego, spójność, oraz moduł

odkształcenia pierwotnego i edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (Tabela nr 1).

Orientacyjne  wartości  współczynnika  filtracji  dla  omawianych  gruntów  określono  na

podstawie „Hydrogeologia ogólna” - Z. Pazdro [8].

Charakterystyczne  wartości  parametrów  geotechnicznych  dla  wydzielonych  warstw

ustalono stosując metodę B wg PN-81/B-03020 [5]. Jako cechę wyróżniającą dla gruntów spoistych

przyjęto stopień plastyczności IL, a dla gruntów niespoistych – stopień zagęszczenia ID.

Z  podziału  na  warstwy  geotechniczne  wyłączono  humus  oraz  osady  niebudowlane

pochodzenia antropogenicznego, które zalicza się do gruntów o obniżonej nośności.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco:

• Warstwa  nr  I –  osady  wodnolodowcowe  wykształcone  jako  piaski  drobne  oraz  piaski

średnie. Według  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  [2]  grunty  warstwy  I  należą  do

niewysadzinowych -  zaliczono je  do grupy nośności  podłoża nawierzchni  G1 w każdych

warunkach wodnych. W obrębie tej warstwy wyróżniono:

◦ Warstwa  nr  IA –  piaski  drobne,  wilgotne  i  nawodnione,  średniozagęszczone

o przyjętej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID
(n) = 0,40.   
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