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1" WSTĘP

Niniejszą opinię spoządziła firma <<eMWu>> na zlecenie firmy Bancertus, z
Białegostoku' Firma projektuje system kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej na

obszarze osiedla TargÓwka, na południowo wschodnich peryferiach Mińska
Mazowieckiego' W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, ktorych celern było

tozpoznanie warunkÓw gruntowo-wodnych pod budowę systemu kanalizacji' Zakres
badań obejmujący sondowanie sondą ręczną został uzgodniony z inwestorem i

projektantem hali.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transpońu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 (Dz.U. poz 463) ze względu na charakter
planowanego obiektu, jak i na proste warunki gruntowe, mamy tu do czynienia z
l kategorią geotechniczną. Zgodnie z powyŻszvm' Warunki geotechniczne mogą

być opracowane W formie opinii geotechnicznej. Stopień rozpoznania podłoza

gru ntoweg o jest wysta r czający d la p rojektowa n ia zam ie zo nej i nwestycj i.

1.1 Zakres wykonanych badań

Na badanym terenie wykonano W pienruszym etapie prac 6 sondowań

małośrednicowym prÓbnikiem przelotowym na głębokoŚć od 2,0 do 5 m w punktach 1

_ 6 zaznaczonych planie terenu w skali 1: 4500 (zał. nr 1). Do celÓw roboczych
inwestor dostarczyl, dla każdego otworu, wycinki mapy zasadniczej w skali 1: 500'
(zaznaczono na nich rzeczywiste połozenie otworÓw i załączono do materiałow

brudnopisowych). Na podstawie tych map wyznaczono rzędne wykonanych otworów,

konieczne dla sporządzenia przekrojów.

Ponieważ w punkcie nr 1 nie osiągnięto podłoza gruntów spoistych (sporządzony

vńedy przekrÓj 1 - 2 pokazuje hipotetyczny poziom glin), po kilku dniach wykonano,
jako ll etap prac, otwór 1 a, wiertnicą mechaniczną do głębokości g m. odnaleziono
takŻe otwÓr archiwalny (nr 7) wykonany wcześniej, pzez innego wykonawcę'

Pomogło to sporządzic dodatkowy przekrój 1 a -7.
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Na załączniku nr 2 zestawiono w skali pionowej 1: 100 profile wykonanych otworow'

Otwory nr 5 - 6, 1 - 2 oraz la '7 pokazano na pzekrojach geologicznych' Profile

otworow nr 3 i 4, które nie leŻą na linii tych samych projektowanych kolektoiów'

pokazano osobno, w odniesieniu do skaliwysokoŚciowej'

Grunty opisano na podstawie polowych badań makroskopowych, okreŚlając ich

rodzaj i stan. Parametry geotechniczne gruntÓw pokazano w tabeli- str' 7

Wykorzystano dane archiwalne:

SzczegÓłowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1: 50 000, arkusz Cegłow, autorka

Małgorzata Bruj - wyd PlG Warszawa, 2013.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1 Lokalizacia i zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja położona obejmuje osiedla Targowka, ktÓre jest położone

na południe od linii kolejowej Warszawa - Terespol, wzdłuż niej, na wschod od stacji

kolejowej Anieliny. osiedle to szosa asfaltowa (ulica Kolejowa) prowadząca wzdłuz

linii kolejowej i odchodzące od niej na południe drogi (uliczki, częśÓ z niech bez

nazw) o długości od 400 do 800 m. WzdłuŻ uliczek tylko część posesji jest

zabudowana domami jednorodzinnymi i gospodarstwami rolnymi' Na południe od

terenów objętych badaniami znajdują się lasy i zagajniki' Na zachodnim skraju

badanego terenu znajdują się tereny podmokłe i stawy' Przewiduje się, Żę

projektowana sieÓ kanalizacyjna ma prowadziĆ, grawitacyjnie' w kierunku zachodnim

- do okolic punktu nr 1 o rzędnej terenu 154,9 m.n'p.m'. Najwyzej połozone są,

znajdujące się na przeciwległym krańcu terenu badań, punkty nr 5 (h = 159'8

m,n.p.m. i 4-160,6 m.n.P'm.).

2.2Geomorfologia i budowa geologiczna'

Według regionalizacji fizyczno - geograficznej Polski J' Kondrackiego (2000)'

teren badań położony jest w na skraju Wysoczyzny Kałuszyńskiej, którą przecina

rzeczka Mienia i jej doptywy, często bezimienne. Większa częśĆ terenu objętego

badaniami to zdenudowana wysoczyzna potodowcowa, o cokole zbudowanym z glin
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zwałowych. Powierzchnię tworzą, spoczywające na glinach zwałowych piaski

zwietrzelinowe (o różnejgenezie) io małej rniąższości, (na ogół 0'5 - 2m)'

Teren Wysoczyzny jest zbudowany z glin, o określonych, w miarę korzystnych

parametrach geotechnicznych, do udokumentowanej głębokości około 2 - 4 m'

W północno zachodniej częŚci terenu (okolica punktu nr 1, do okolicy wylotu

ulWąskiej- pkt' 7), znajduje się niewielka dolinka rzeczki, dopływu Mieni, płynąca na

zachÓd. Pienłotna wysokośc terenu w dolinie rzeczki znajdowała się na wysokości

około 153 m.n.p.m. (namulywsondzie nr 1 na rzędnej od 152,5-do'153 m.n.p.m)'

obszar dolinki jest pzekształcony antropogenicznie' Znajdują się tu stawy, (na

zachod od ulicy Bagiennej), bądź' udokumentowana w sondzie nr 1, pokrywa

nasypow (ziemno - gruzowych) podnosząca teren do rzędnej około 155 m. n'p,m'

Piaszczyste osady doliny rzeczki zostały udokumentowane do zędnej ok. 150'6

m.n.p.m (gł. ok. 4,2 m\. osady te są podścielone gliną. (sondą ręczną nie udało się

osiągnąÓ większej głębokoŚci, ale potwierdziła to wykonana W ll etapie sonda

mechaniczna 1 a, a także odnaleziony otwÓr archiwalny nr 7 )'

3.0 GHARAKTERYSWKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

3.1. Profile przewierconych otworów

Sonda't (wys. '154,9)

0 * 1,8 - gleba i nasyp gruzowo - ziemny
1,8 - 2,4 - namuł czarny .

2,4 - 4,2 _ piasek drobny' mićjscami pylasty.

poziom wody od 1,2 m

Sonda 2 (wys.155,8)

0-0.2-gleba
0,2 - 0,8 - piasek drobnoziarnisty, miejscami zagliniony.
0,8 - 4,0 - Glina piaszczysta, brunatna, twardoplastyczlna, (2 w)

poziom wody - nie stwierdzono sączeń



Sonda 3 (wys. 159.5)

0-0,2-gleba
0,2 - 1,2 - piasek drobnoziarnisty, miejscami zagliniony.
1,2 - 3,o _ Glina piaszczysta, brunatna' do gł. 2,5 m - plastyczna, nizej twardoplastyczna.

poziom wody - słabe sączenia od 2,3 m

Sonda 4 (wys. 160,6)

0-0,2-gleba
0,2 - 0,5 - piasek drobnoziarnisty, miejscami zagliniony.
0,5 - 1,1 - Glina piaszczysta, brunatna, twardoplastyczna
1,1 - 2,2 - glina piaszczysta brunatna, plastyczna (3 - 4 w),
2,2 -2,5 - glina piaszczysta, twardoplastyczna

poziom wody - sączenia od 1,5 m

Sonda 5 (wys. 159.8)

0-0.,2-gleba
0,2 - 0,5 - piasek drobnoziarnisty, miejscami zagliniony.
0,5 - 1,1 - Gllna piaszczysta, brunatna, twardoplastyczna
1,1 - 1,3 - piasek drobny
1,3 - 2,0 - glina piaszczysta brunatna, twardoplastyczna

poziom wod.Y - brak sączeń

Sonda 6 (wys.159)

0-0,2-gleba
0,2 - 0,5 - piasek drobnoziarnisty, miejscami zagliniony.
0,5 - 2,1 - piasek gliniasty/ glina piaszczysta, twardoplastyczna
2,1 - 2,2 - glina piaszcaysta brunatna, plastyczna (3 - 4 w),
2,2 - 3,9 - glina piaszczysta, twardoplastycznalplastyczna (2 * 3 w)

poziom wody _ sączenla obfite od 2,3 m

Sonda I a (wys. 154,9) sonda mechaniczna

0 - 1,5 - gleba i nasyp gruzowo - ziemny
1,5 _2,2-tońz namułem czarnym
2,2-3,3 - piasek drobny, miejscamipylasty.
3,3 - 5,0 - namuł i giina pylasta miękkoplastyczna
5'0 - 6,2 - glina piaszczyśta
6,2 - 7,2 - piasek drobny
7 ,2 - 9,0 - glina piaszczysta twardoplastyczna
Poziom wody - 1,0

rł, r-,,; .4 3
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Sonda 7 (wys. 154,9} {archiwalny - lzowlERT * Gdańsk r' 2009)

O - 1,8 - gleba i nasyp gruzowo - ziemny
1,8 - 2,0 - piasek drobny, z domieszką humusu

2.0 - 2,5 - Piasek drobnY
2'5 - 3'5 _ namuł piaszczysty
3,5 - 5,0 - glina PiaszczYsta

Poziom wodY - 1,4

3.2 Warunki gruntowe

Dla projektowanych prac Warunki gruntowe na większości badanego terenu są

kozystne. Dotyczy to terenu na ktorych wykonano sondy nr 2 - E - wysoczyzny

polodowcowej' Gliny zwałowe (lokalnie piaski gliniaste) mają korzystne parametry

geotechniczne' lch wańości, ustalone metoda B, zgodnie z normą PN-81/B'03020

przedstawiono w tabeli:

Tabela 1. Zestawienie wartości

geotechnicznYch.

charakterystycznych parametrów warstw

Natomiast w rejonie punktu nr 1, 1,a i 7 na zachodnim skraju badanego terenu

Warunki są inne. Jest to tererr dawnej dolinki, której powierzchnia została podniesiona

p4ezdosypania nasypu ziemno gruzowego, do poziomu około 1$bm'n'p'm' Poniżej

nasypu występują przewarstwienia namułow (do 1 m), leżących na piaskach

rzecznyoh (w pkt 1), bądŹ na podłożu gliniastym _ skraj dolinki - otw 7)' Zarówno

nasypy, jak i namuły są gruntami nienośnymi i będą utrudniac wykonanie wykopów'

niezależnie od konieczności odwodnienia,

Nie jest znany zasięg dolinki rzeczki. Przypuszczalnie dolinka, obecnie zasypana

nasypem, sięga{a do okolicy wylotu ulicy Wąskiej. PoniewaŻ na tym terenie prace

Nr

W.
wy

Nazwa

gruntu

$topi*ń
zagę*ze*oni*l

stopieft
pIaatycaności

t#h

CięŻar
obj. gruntu

xrJm'

WilgotnośĆ
naturalna

o/o

Kąt tarcia
wewnętrzn

e90

et1

SpÓjność
c [kPa]

Edometry
crny modul
*ciśliwości
pierwołn*j
M" [MPa]

Gliny
piaszczyste

(piaski
gllniaste)
Gd/Ps

ll = 0, 1 - 0,3 2,1-2,2 12-17 '16 - 20 0,1 - 0,3
30 000

- 48 000
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