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1. WSTĘP

Niniejszą  opinię  geotechniczną  opracowano  w  pracowni  MS  GEOLOGIA  –  Usługi

geologiczne Michał Sulikowski na zlecenie firmy "ETGAR" Krzysztof Wójcik z siedzibą w Krakowie

przy ul. Zakopiańskiej 73/306, 30-418 Kraków.

Celem  opracowania  jest  udokumentowanie  warunków  geotechnicznych  występujących

w miejscu  planowanego  posadowienia  sieci  kanalizacji  sanitarnej  oraz  sieci  wodociągowej

w  miejscowościach  Dylew,  Wodziczna  i  Odcinki  Dylewskie,  Gm.  Mogielnica,  pow.  grójecki,

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 opinii 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.).

Dla niniejszej  Inwestycji  przyjęto  I  kategorię geotechniczną,  która wg § 4.3 pkt.  2. w/w

rozporządzenia  [1]  -  obejmuje  obiekty  budowlane  posadawiane  w  prostych  warunkach

gruntowych. Warunki gruntowe określono jako proste (wg § 4.2 pkt. 1. w/w rozporządzenia [1]).

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Teren  przeznaczony  do  badań  położony  jest  w  zachodniej  części  województwa

mazowieckiego, na  obszarze miejscowości Dylew, Wodziczna i Odcinki Dylewskie (gm. Mogielnica,

pow.  grójecki,  woj.  mazowieckie).   Lokalizację  terenu  badań  przedstawiono  na  mapie

dokumentacyjnej oraz mapie poglądowej (vide  załączniki nr 3 i nr 4).

Pod względem morfologicznym, teren gminy Mogielnica położony jest na pograniczu dwu

jednostek:  Niecki  Warszawskiej,  wypełnionej  utworami  trzeciorzędowymi,  w  podłożu  których

zalegają  utwory  kredowe.  Natomiast  rejon  Doliny  Pilicy  –  leży  już  w  obrębie  antyklinorium

„kujawsko-pomorskiego”, zbudowanego z utworów jurajskich. Utwory starszego podłoża pokrywa

płaszcz osadów czwartorzędowych.

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

człowieka.

Dylew, Wodziczna i Odcinki Dylewskie                                           MS GEOLOGIA – Usługi geologiczne



"ETGAR" Krzysztof Wójcik                                             Strona | 3

Powierzchnia  terenu  badań  jest  falista,  o  deniwelacjach  sięgających  kilka  metrów  oraz

rzędnych niwelacyjnych wahających się w granicach od 138,8 m (otwór nr 14) do 159,5 m n.p.m.

(otwór nr 38).

Według  informacji  otrzymanych  od  Zlecającego  -  prowadzone  zadanie  inwestycyjne

obejmuje swym zakresem: 

• budowę odcinków sieci wodociągowej. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej
planowane jest na wysokości działki 266/5 (obręb Dylew), w drodze gminnej o nr
ew. działki 245 (obręb Dylew).

• budowę  odcinków  kanalizacji  sanitarnej.  Włączenie  do  istniejącej  sieci
kanalizacyjnej planowane jest w pobliżu istniejącej sieciowej pompowni ścieków w
miejscowości Wodziczna na działce o nr ewidencyjnym 251.

3. PRZEBIEG BADAŃ

3.1. Prace geodezyjne

W  terenie  wytyczono  trzydzieści  osiem  (38)  otworów  badawczych  metodą  domiarów

prostokątnych, w nawiązaniu do istniejącej sytuacji  i  naniesiono je na mapę sytuacyjną w skali

1:2000, dostarczoną przez Zleceniodawcę.

3.2. Prace polowe

W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych występujących na analizowanym

terenie wykonano następujące prace polowe:

 trzydzieści  osiem  (38) otworów  wiertniczych  (Załączniki  nr  1.1-1.3)  do  maksymalnej

głębokości 6,0 m p.p.t. (łączny metraż wyniósł 102,0 mb). Wiercenia były prowadzone przy

użyciu  wiertnicy  mechanicznej  typu  WSG-160,  metodą  udarowo-okrętną  bez  rur

osłonowych. 

 pobór próbek gruntu (NW) i próbki wody gruntowej do badań laboratoryjnych.

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 opinii geotechnicznej.
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3.3. Prace laboratoryjne

Ze względu na jednorodny charakter podłoża gruntowego z losowo wybranych otworów

pobrano próbki gruntu o naturalnej wilgotności (NW),  które poddano badaniom laboratoryjnym.

Na próbkach wykonano oprócz badań makroskopowych badania granicy plastyczności i płynności.

Wyniki  badań zestawiono  w załączniku nr  7.  Ponadto z  otworu nr  22 (głębokość  0,7  m p.p.t)

pobrano jedną (1) próbkę wody gruntowej, na której wykonano badanie mające na celu określenie

stopnia  agresywności  w  stosunku  do  betonu  zgodnie  z  PN-EN  206-1  „Beton.  Wymagania,

właściwości, produkcja i zgodność”. Wyniki badania zestawiono w załączniku nr 6.

4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wyniki  przeprowadzonych  wierceń  dają  podstawę  do  stwierdzenia,  iż  badany  teren

charakteryzuje się prostą budową geologiczną.

Wierceniami do  maksymalnej  głębokości  6,0  m  p.p.t.  zbadano  jedynie  stropową  partię

utworów czwartorzędowych stanowiących podłoże gruntowe projektowanego obiektu. Podłoże to

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

pochodzące ze stadiału warty zlodowacenia środkowopolskiego. W przypowierzchniowej strefie

podłoża  gruntowego  zalega  warstwa  holoceńskich  nasypów  antropogenicznych  (Qhn)

i humusu (Qh).

W skład holocenu wchodzą:

humus (Qh)  został stwierdzony w rejonie otworów nr nr 2÷11; 20, 21, 22, 24÷31, 34  jako

warstwa powierzchniowa gruntu zalegająca do 0,3 – 0,4 m p.p.t.

grunty  antropogeniczne (Qhn) tworzą  je  nasypy  niebudowlane  złożone  przeważnie

z  piasków  i   żwiru  z  domieszkami  okruchów  cegieł,  a  lokalnie  także  humusu.  Miąższość  tych

gruntów waha się przeważnie w przedziale 0,5 – 0,8 m. 

Utwory reprezentujące plejstocen:

gliny zwałowe (Qpg)  – występują na prawie całym obszarze badań. Zostały stwierdzone

w większości  z  wykonanych  otworów  badawczych  bezpośrednio  pod  warstwą  gruntów

pochodzenia  antropogenicznego  lub  pod  warstwą  osadów  pochodzenia  wodnolodowcowego

(otwory nr 1 i nr 10). Strop glin zwałowych występuje w przedziale głębokości od 1,3 m p.p.t.  
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(otw.  nr  24)  do 4,6 m p.p.t.  (otw.  nr  6)  w przypadku gruntów zalegających bezpośrednio pod

warstwą nasypów lub humusu.  W trakcie prowadzonych prac wiertniczych spągu glin zwałowych

nie przewiercono do głębokości rozpoznania, tj. 2,0 – 6,0 m p.p.t.  w większości wykonywanych

otworów.  Pod  względem  wykształcenia  litostartygraficznego  gliny  zwałowe  są  reprezentowane

głównie  przez  gliny  piaszczyste  i  gliny  piaszczyste  bliskie  piaskom  gliniastym.  Serii  osadów

zwałowych towarzyszą domieszki otoczaków i głazików oraz wkładki utworów wodnolodowcowych

o zmiennej miąższości.

osady  wodnolodowcowe  (Qpfg) –  zalegają  lokalnie  pod  warstwą  gruntów

antropogenicznych  i  humusu  lub  stanowią  soczewki  wewnątrz  rozległego  kompleksu  glin

zwałowych.  Głębokość  występowania  stropu  utworów  wodnolodowcowych  zawiera  się

w  przedziale  od  1,2  m  do  4,8  m  p.p.t.  Spąg  tych  osadów  został  przewiercony  w  otworach

nr nr 1, 6, 7, 10, 14, 18, 22, 24, 26. W rejonie otworów nr nr 2, 11, 19 nie przewiercono spągu

utworów  wodnolodowcowych  w  toku  prac  wiertniczych  do  głębokości  rozpoznania

tj. 2,0-6,0 m p.p.t. Osady te są reprezentowane przez piaski drobne oraz piaski średnie. Lokalnie

grunty te wykazują zaglinienie.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w dniach 26-28.07.2014 r., w obrębie terenu

badań,  do  głębokości  2,0  –  6,0  m  p.p.t.  nie  stwierdzono  występowanie  ciągłego  poziomu

wodonośnego. 

Swobodne  zwierciadło  wody  nawiercono  w  osadach  wodnolodowcowych  jedynie

w otworach nr 7, nr 19 i nr 24 na głębokości odpowiednio 1,5 m p.p.t.; 1,8 m p.p.t. i 3,2 m p.p.t., 

tj. na rzędnych 143,0 m n.p.m.; 141,2 m n.p.m. i 136,8 m n.p.m.

Zwierciadło  wód  gruntowych  pod  napięciem  hydrostatycznym  odnotowano  w  rejonie

otworów nr  nr  2,  6,  14,  18  i  22  na  głębokości  1,7  –  4,6  m  p.p.t.  Woda  stabilizowała  się  na

głębokości 0,7 – 2,0 m p.p.t.

Sączenia wód gruntowych stwierdzono w otworach nr 23 i nr 25, w obrębie glin zwałowych

zawierających piaszczyste wkładki, odpowiednio na głębokości 2,8 m p.p.t. i 1,6 m p.p.t.

Głębokość  występowania  zwierciadła  wody  gruntowej  może  podlegać  okresowym

wahaniom wynoszącym ± 0,5 m. Dodatkowo 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).
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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),  badań  makroskopowych  i  badań  laboratoryjnych

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 [6].

Charakterystyczne  wartości  parametrów  geotechnicznych  dla  wydzielonych  warstw

ustalono  stosując  metody  A,  B  wg  PN-81/B-03020  [4].  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.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco:   

 Warstwa  nr  I –  osady  wodnolodowcowe  wykształcone  zostały  jako  utwory  piaszczyste

o różnej granulacji – piaski drobne oraz piaski średnie. Grunty te w rejonie zalegania piasków

drobnych  charakteryzują  się  średnią  przepuszczalnością  o orientacyjnych  wartościach

współczynnika  filtracji k=  10-5  -  10-4  m/s,  natomiast  w  rejonie  zalegania  piasków  średnich

charakteryzują  się  wysoką przepuszczalnością  o orientacyjnych  wartościach  współczynnika

filtracji k= 10-4 - 10-3 m/s. W obrębie tej warstwy wyróżniono:

 Warstwa  nr  IA –  piaski  drobne  (lokalnie  zaglinione),  wilgotne  i  nawodnione,

średniozagęszczone  o przyjętej  charakterystycznej  wartości  stopnia  zagęszczenia

ID
(n) = 0,60.

 Warstwa  nr  IB –  piaski  średnie,  wilgotne  i  nawodnione  o  przyjętej

charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID
(n) = 0,60.

 Warstwa nr II – gliny zwałowe – gliny piaszczyste oraz  gliny piaszczyste bliskie piaskom

gliniastym w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Zalegają na znacznej części obszaru

badań.  Ze  względu  na  niewielką  miąższość  i  rozprzestrzenienie  do  osadów  zwałowych

włączono występujące w rejonie otworu nr 14 (przelot 1,5 - 1,9 m p.p.t.) osady zastoiskowe
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- pyły piaszczyste bliskie piaskom pylastym. W obrębie zalegania glin piaszczystych grunty

charakteryzują  się  niską przepuszczalnością o orientacyjnych  wartościach  współczynnika

filtracji k=10-8 - 10-6 m/s (wg [6]), natomiast w obrębie zalegania piasków gliniastych grunty

charakteryzują  się  słabą przepuszczalnością o orientacyjnych  wartościach  współczynnika

filtracji k=10-6 - 10-5 m/s (wg [6]). W obrębie tej warstwy wyróżniono: 

 Warstwa nr IIA – gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste bliskie piaskom gliniastym w

stanie  plastycznym  o  przyjętej  charakterystycznej  wartości  stopnia  plastyczności

IL
(n) = 0,30.

 Warstwa  nr  IIB  –  gliny  piaszczyste  w  stanie  twardoplastycznym  o  przyjętej

charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL
(n) = 0,20.

 Warstwa  nr  IIC  –  gliny  piaszczyste  w  stanie  twardoplastycznym  o  przyjętej

charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL
(n) = 0,10. 

5. WNIOSKI

1. Podłoże gruntowe terenu badań do głębokości 2,0 – 6,0 m p.p.t. charakteryzują  proste

warunki gruntowo-wodne. 

2. Dla niniejszej Inwestycji przyjęto I kategorię geotechniczną.

3. Podłoże  zbudowane  jest  z  gruntów  plejstoceńskich  związanych  ze  stadiałem  warty

zlodowacenia środkowopolskiego, reprezentowanych w przewadze przez gliny zwałowe (Qpg)

oraz podrzędnie występujące osady wodnolodowcowe (Qpfg). 

4. Przypowierzchniową strefę  podłoża  projektowanej  inwestycji  tworzą  humusu  (Qh)  oraz

grunty antropogeniczne (Qhn - nasypy niebudowlane) o niewielkiej miąższości, które zalicza

się do utworów nienośnych (należy je w całości usunąć z podłoża projektowanej inwestycji. 

5. Zbadane grunty (z wyjątkiem humusu i osadów antropogenicznych) zostały ujęte w dwie

warstwy  geotechniczne,  dla  których  wyznaczono  charakterystyczne  wartości  parametrów

geotechnicznych, które winny stać się podstawą do obliczeń statycznych przy projektowaniu

(Tabela  nr  1).  Zbadane  grunty  są  gruntami  nośnymi  o  korzystnych  parametrach

geotechnicznych.

6. W obrębie zalegania glin piaszczystych grunty charakteryzują się niską przepuszczalnością,

o orientacyjnych wartościach  współczynnika  filtracji  k=10-8 -  10-6  m/s.  W obrębie  zalegania

piasków gliniastych i pyłów piaszczystych grunty charakteryzują się słabą przepuszczalnością,
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o orientacyjnych wartościach współczynnika filtracji  k=10-8 -  10-6  m/s. Natomiast  w rejonie

zalegania piasków drobnych charakteryzują się  średnią przepuszczalnością  o orientacyjnych

wartościach współczynnika filtracji k= 10-5 - 10-4  m/s, a w rejonie zalegania piasków średnich

charakteryzują  się  wysoką przepuszczalnością  o orientacyjnych  wartościach  współczynnika

filtracji k= 10-4 - 10-3 m/s wg [6].

7. W trakcie wykonywania prac wiertniczych  w dniach 26-28.07.2014 r.,  w obrębie terenu

badań, do głębokości 2,0 – 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowanie ciągłego poziomu

wodonośnego. 

8. Swobodne  zwierciadło  wody  nawiercono  w  osadach  wodnolodowcowych  jedynie

w otworach nr 7, nr 19 i nr 24 na głębokości odpowiednio 1,5 m p.p.t.; 1,8 m p.p.t. i 3,2 m

p.p.t., tj. na rzędnych 143,0 m n.p.m.; 141,2 m n.p.m. i 136,8 m n.p.m.

9. Zwierciadło  wód  gruntowych  pod  napięciem  hydrostatycznym  odnotowano  w  rejonie

otworów nr nr 2, 6, 14, 18 i 22 na głębokości 1,7 – 4,6 m p.p.t. Woda stabilizowała się na

głębokości 0,7 – 2,0 m p.p.t.

10. Sączenia wód gruntowych stwierdzono w otworach nr 23 i nr 25, w obrębie glin zwałowych

zawierających piaszczyste wkładki, na głębokości 2,8 m p.p.t. i 1,6 m p.p.t.

11. Głębokość  występowania  zwierciadła  wody  gruntowej  może  podlegać  okresowym

wahaniom  wynoszącym  ±  0,5  m.  Dodatkowo  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).

12. Wykonana analiza  próbki  wody gruntowej  stanowi,  że  środowisko wodne nie  wykazuje

własności agresywnych w stosunku do betonu.

13. Przy  posadowieniu  projektowanego  obiektu  w  gruntach  spoistych  warstwa  II,  roboty

ziemne należy  prowadzić  ze  szczególną dbałością.  Wykopy należy  bezwzględnie  chronić

przed dopływem wód atmosferycznych. Zawilgocenie gruntów podłoża prowadzić będzie

do  ich  pęcznienia,  rozmakania  i  dalszego  uplastyczniania  się,  w  efekcie  prowadząc  do

pogorszenia  parametrów  geotechnicznych  gruntów  spoistych  i  znacznego  obniżenia

nośności podłoża budowlanego. Roboty ziemne (wykopy) zaleca się wykonywać w okresie

możliwie suchym, bezdeszczowym.

14. W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy ściśle stosować się do postanowień normy

PN-B-06050 ze stycznia 1999 r  „Geotechnika.  Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” oraz
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przepisów p. 2.4 normy PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

6. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI

6.1. Przepisy prawne

[1].  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012  r  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych

(Dz. U. 2012 r. poz. 463).

6.2. Normy państwowe i branżowe oraz wykorzystana literatura

[2]. – PN – EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.

[3]. – PN – EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie

podłoża gruntowego.

[4]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie. 

[5]. PN-B-04452/2002. Geotechnika badania polowe.

[6]. „Hydrogeologia ogólna” - Z. Pazdro, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1977.

[7]. „Projektowanie Geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik” – L. Wysokiński, W. Kotlicki, T.

Godlewski. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2011.
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Projekt budowlany sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Tabela nr 1
w miejscowościach Dylew, Wodziczna i Odcinki Dylewskie 
(gm. Mogielnica, pow. grójecki, woj. mazowieckie)                                        

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych – wg PN-81/B-03020.

St
ra

ty
gr

af
ia

 i 
ge

ne
za

Nr 
warstwy
geotech-
nicznej

Rodzaj gruntu
Symbol

(wg
pkt.1.4.6)

Stan gruntu

Stopień
zagę-

szczenia

Stopień
plasty-
czności

Wilgotność
naturalna

[%]

Gęstość
objętoś-

ciowa
[t/m3]

Kąt tarcia
wewnę-
trznego

[o]

Spójność
[kPa]

Moduły

pierwotnego
odkształcenia

[MPa]

edomet-
ryczny

ściśliwości
pierwotnej

[MPa]

Wskaźnik
skonso-

lidowania

Współ-
czynnik

materiałowy
(wg pkt. 3.2)

ID
(n) IL

(n) wn 
(n)

   ρ(n)  Φu
(n) cu 

(n)
 E0

(n) M0
(n )  β γm

 Qh H
Parametrów nie określono: grunty klasyfikowane jako nienośne.

Qhn nN

Qpfg
IA Pd - 0,60 - 16 – w

24 – nw
1,75 – w

1,90 – nw
30,9 - 55,38 74,37 0,80 1±0,10

IB Ps - 0,60 - 14 – w
22 – nw

1,85 – w
2,00 – nw

33,6 - 94,62 112,31 0,80 1±0,10

Qpg

IIA Gp B - 0,30 17 2,10 16,40 28,00 22,23 29,25 0,75 1±0,10

IIB Gp B - 0,20 12 2,20 18,30 31,54 28,07 36,93 0,75 1±0,10

IIC Gp B - 0,10 12 2,20 20,10 35,48 36,55 48,09 0,75 1±0,10

bez indeksu - parametry oznaczone metodą B, wg PN-81/B-03020

nw – grunt  nawodniony Opracował:

w – grunt wilgotny mgr inż. Michał Sulikowski
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PROFILE GEOTECHNICZNE  Otwory: od 1 do 16
Skala pionowa 1:50
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PROFILE GEOTECHNICZNE  Otwory: od 17 do 29
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PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY I-I  Otwory: od 1 do 13
Skala pionowa 1:50

Skala pozioma 1:2000
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PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY IV-IV  Otwory: 15-19-20-21-22-23-24
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OBJAŚNIENIA DO PROFILI I PRZEKROJÓW GEOTECHNICZNYCH

Qh humus
Qhn grunty antropogeniczne

holocen

Qpfg osady wodnolodowcowe
Qpg gliny zwałowe

Zlodowacenie środkowopolskie
- plejstocen

czwartorzęd

nN nasyp niebudowlany Pp piasek pylasty

H humus Pp pył piaszczysty

Ko otoczaki, głaziki Pg piasek gliniasty

Ps piasek średni Gp glina piaszczysta

Pd piasek drobny G glina

+ domieszki IIA numer warstwy geotechnicznej
// wkładki, przewarstwienia granice geotechniczne

/ pogranicze innego gruntu

tpl grunt twardoplastyczny

pl grunt plastyczny

nawiercone zwierciadło wody gruntowej 
(m p.p.t.)

mw grunt mało wilgotny

w grunt wilgotny

ustalone zwierciadło wody gruntowej

 (m p.p.t.) 

m grunt mokry
nw grunt nawodniony swobodne zwierciadło wody gruntowej 

(m p.p.t.)
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ PRÓBEK GRUNTU              Załącznik nr 5
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Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE  WYNIKÓW  BADAŃ  PRÓBKI  WODY

Lokalizacja:  DYLEW
                                                
                     

Nr otworu 22
Głębokość pobrania [m] 0,7
Mętność                                           mg/l SiO2 15
Barwa                                              mg/l Pt  10
Zapach Z1R
Odczyn pH 7,0
CO2 wolny                                       mg/l 17,6
CO2  agresywny                               mg/l nw
Twardość przem.                             mval/l 4,9
Twardość przem.                             0n 13,7
Chlorki                                             mg/l 350,0
Siarczany                                         mg/l nw
Twardość ogólna                             mval/l 5,3
Wapń                                               mg/l 80,2
Magnez                                           mg/l 15,8

Amoniak                                         mg/l 0,24

Skrót orzeczenia wg PN – EN 206-1:

Środowisko wodne nie wykazuje własności agresywnych w stosunku do betonu.
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