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1 WSTĘP 

1.1 Podstawa opracowania 

Niniejsze dokumentacja opracowana została przez  BIURO PROJEKTÓW 

METROPROJEKT Sp. z o.o. (ul  Solińska 19B 02-142 Warszawa) na zlecenie Muzeum 

Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa)  

MPW.ISS.PK.214.409.16   z dnia 18 listopada 2016r.  

Muzeum Powstania Warszawskiego od 2004r  mieści się na terenie dawnej Elektrowni 

Tramwajów Miejskich w Warszawie. Elektrownię Tramwajową wzniesiono w latach 1904-

1908. Zespół budowlany d.  Elektrowni Tramwajów Miejskich ( wraz z terenem) przy ul. 

Przyokopowej 28 i Grzybowskiej 79 podlega ochronie konserwatorskiej – rejestr zabytków 

WKZ nr A-20 .Ochrona obejmuje ogrodzenie, portiernię z bramą wjazdową, halę kotłowni 

wraz z maszynownią i pompownią oraz budynek administracyjno-mieszkalny. 

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki analizy warunków gruntowo-wodnych w oparciu o 

przegląd materiałów archiwalnych i wyniki  uzupełniających badań terenowych wykonanych 

w celu wstępnego określenia warunków geotechnicznych dla potrzeb konkursu 

architektonicznego na rozbudowę Muzeum. 

Lokalizację Muzeum Powstania Warszawskiego przedstawiono na rys. 1 (29770/2). 

1.2 Lokalizacja i ogólna charakterystyka projektowanej rozbudowy  

Muzeum Powstania Warszawskiego połoŜone jest na terenie Dzielnicy Wola, między ulicami 

Przyokopowa, Grzybowska, Towarowa. 

Dane dot. rozbudowy zostały zaczerpnięte z materiałów dostarczonych przez Muzeum 

Powstania Warszawskiego(patrz strefy rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego 

wskazane w projekcie MPZP): 

Rozbudowa dotyczy poszerzenia istniejących budynków oraz budowy nowych połoŜonych w 

strefie pomiędzy chodnikiem ul. Towarowej oraz Murem Pamięci.  

Zaprojektowano  rozbudowę istniejących budynków o obiekty  Hmax od 4 do 9m  oraz 

budowę nowych o Hmax od 4 do 12m. Przewiduje się równieŜ częściowe zadaszenie 

dziedzińca Hmax=9m. 
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1.3 Wykaz wykorzystanych materiałów  

Materiały podstawowe 

Dokumentacje geologiczno-inŜynierskie dla obiektów stacji Rondo Daszyńskiego II linii 

metra w Warszawie opracowanych w latach 2003-2004 i 2007 r.  

Metro Warszawskie Sp. z o.o. 

Warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy tramwaju w ul. Przyokopowej i Grzybowskiej  

BP Metroprojekt Sp. zo.o. kwiecień 2004r. 

Materiały przekazane przez Muzeum Powstania Warszawskiego: 

- Mapa do celów koncepcyjnych  

- Dokumentacje powykonawcze 

- Projekt MPZP z 1 lipca 2016r 

- Strefy rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego wskazane w projekcie MPZP 

- Prognoza oddziaływania na środowisko rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego, 

czerwiec 2016r 

Pozostałe materiały archiwalne 

- Atlas Geologiczny Warszawy (część I, II i III). Instytut Geologiczny, Warszawa, 

1969; 

- Karty geotechniczne wyrobisk WPG (Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne),  

      PIG (Państwowy Instytut Geologiczny), MAW(Materiały Archiwum Wierceń); 

- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusze: Warszawa Wschód  

i Warszawa Zachód. PIG, 1997. 

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski. Arkusze: Warszawa Wschód (wyd. 1979)  

i Warszawa Zachód (wyd. 1980). PIG. 

- Mapa geologiczna Warszawy. Dawne glinianki i stawy Warszawy. Dr Z.Sujkowski  

i dr Z.RóŜycki, 1:20000, 1936r. 

- Mapa  Warszawy z 1970r. Arkusz W-79, WPG, 1 :2000 

- Wyniki badań terenowych i laboratoryjnych. 

Normy i akty prawne 

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane . Badania próbek gruntu. 

- PN-98/S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

- PN-B-02479.1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
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- PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

- PN-B-04452.2002. Geotechnika. Badania polowe. 

- PN-B-06050. 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.    

Część 1: Zasady ogólne; 

- PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.   

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego; 

2 ZAKRES  ROZPOZNANIA BUDOWY PODŁO śA GRUNTOWEGO 
USTALONY W OPARCIU O PRZEGL ĄD MATERIAŁÓW 
ARCHIWALNYCH I WYNIKI  UZUPEŁNIAJ ĄCYCH BADAŃ 
TERENOWYCH 

2.1 Mapa geologiczna Warszawy. Dawne glinianki i stawy Warszawy.  

Dr Z.Sujkowski i dr Z.Ró Ŝycki, 1:20000, 1936r. 

W miejscu lokalizacji Muzeum Powstania Warszawskiego  istniały wyrobiska z XIX wieku o 

głębokości 4-8m p.p.t. po eksploatacji   gliny i piasku. Lokalizacja wyrobiska przedstawiona 

jest na rys.1 (29770/2) oraz zał. 7.2. Elektrownię Tramwajową wzniesiono  w tym miejscu w 

latach 1904-1908 w miejscu zasypanego wyrobiska. 

2.2 Wiercenia badawcze wykonane w rejonie Muzeum Powstania Warszawskiego 

Wiercenia badawcze wykonane  przez BP Metroprojekt dla potrzeb niniejszego 

opracowania (OW-1, OW-2,OW-3) do głębokości 9-12mp.p.t. w grudniu 2016r 

W ramach badań uzupełniających wykonano 3 otwory nierdzeniowane  do głębokości 9m - 12 

m p.p.t. Łącznie wykonano 30 mb wierceń. Lokalizację miejsc wykonanych otworów 

badawczych pokazano na planie sytuacyjnym–rys.1(29770/2). Otwory badawcze wykonane 

zostały systemem mechanicznym.  

Bezpośrednio po kaŜdym wydobyciu świdra z otworu, wstępnie określano makroskopowo 

rodzaj nawierconego gruntu oraz jego stan i wilgotność, a w miarę moŜliwości takŜe wiek i 

genezę. Po kaŜdej zmianie warstwy geotechnicznej wykonywano pełne badania 

makroskopowe według PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

W czasie wiercenia otworu badawczego, zgodnie z wymaganiami w/w normy, wykonywano 

badania makroskopowe pozwalające na określenie: 

- rodzaju gruntu, 

- spoistości gruntu, 
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- wilgotności gruntu, 

- barwy gruntu, 

- stanu gruntów spoistych, 

- domieszek. 

Ponadto, podczas wierceń prowadzono pomiary połoŜenia zwierciadła wody gruntowej w 

poszczególnych nawiercanych warstwach wodonośnych. 

Wiercenia oraz związane z nimi pomiary i badania prowadzono pod stałym dozorem osób 

posiadających uprawnienia w zakresie dozoru i nadzoru prac geologicznych. 

Karty geotechniczne wykonanych wierceń stanowią zał.7.4 

 
Wiercenia badawcze  z rejestru MAW (Materiały Archiwum Wierceń) (sztuk 2 , nr 810), 

wykonane w okresie międzywojennym do głębokości 10.1-12.2 m p.p.t. dla potrzeb 

budowy komina kotłowni. 

Są to dwa otwory  stwierdzające miąŜszość nasypów w miejscu projektowanego komina dla 

kotłowni Elektrowni Tramwajowej. Grunty rodzime nawiercono na głębokości 7.6-5.8m.  

Są to gliny piaszczyste.  Do tej głębokości występują nasypy niekontrolowane jakimi  zostało 

zlikwidowane istniejące wyrobisko (patrz pkt.2.1 oraz rys.4-29770/5). 

 
Wiercenia badawcze z rejestru WPG (Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne) 
(sztuk 14), z lat 1950-1976, do głębokości 8-80m p.p.t.  
 
Są to wiercenia  z rejestru WPG, aktualnie przekazanego do  PIG (Państwowy Instytut 

Geologiczny)  wykonane dla  potrzeb projektowanej zabudowy wzdłuŜ ul. Grzybowskiej ,  

ul. Przyokopowej oraz  zabudowy na południe od granicy działki. Patrz rys.1-29770/2. Ich 

profile wykorzystano do konstrukcji przekrojów geotechnicznych (rys.4-29770/5),  map 

miąŜszości nasypów (rys.2-29770/3) oraz map  gruntów występujących pod nasypami (rys.3 -

29770/4). 

2.3 Wiercenia studzienne zlokalizowane przy ul. Przyokopowej 28 

Na działce o adresie Przyokopowa 28  wykonano trzy studnie głębokie: 

- w 1906r do głębokości  197.5m (MAW-Materiały Archiwum Wierceń-nr 809) 

- w latach 1921-22 do głębokości 208.0 m (MAW nr 811) 

- w 1927r do głębokości 208.7m (MAW nr 812). 

Profile studni stanowią zał. 7.5.  Ich profile posłuŜyły do rozpoznania podłoŜa głębokiego- do 

200m. Patrz rys.5-29770/6. 
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2.4 Rozpoznanie w ramach dokumentacji powykonawczej Muzeum 

 Dla potrzeb projektu Muru Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego w 2004r  Inwestor 

(PBM Południe - Warszawa) wykonał 8 otworów do głębokości 10-15mp.p.t.(nr 01-nr 08). 

Ich profile umieszczono na rys.4-29770/5. 

3 MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA  

Pod względem geomorfologicznym rejon analizowanej obszaru znajduje się w obrębie 

zdenudowanej wysoczyzny morenowej. Jest to obszar morfologicznie wyrównany, 

wzniesiony na omawianym rejonie do poziomu ok. 32- 34.5 m n. „0” Wisły. 

PodłoŜe gruntowe budują, poczynając od powierzchni terenu, nasypy gruzowo-gliniasto-

piaszczyste z humusem o miąŜszości ok. 1.8-7.6m, PoniŜej zalegają  jeziorne utwory 

interglacjału eemskiego wypełniające jedną z odnóg  tzw. Rynny śoliborskiej:  piaski w 

przewadze drobne i pylaste, w obrębie których obecne są grunty organiczne ( namuły, torfy, 

gytie ) oraz osady zastoiskowe ( w przewadze pyły i pyły piaszczyste z  przewarstwieniami 

piasków i glin pylastych). Te utwory słabonośne występują  max do 11.4m p.p.t.(otwór 01 z 

2004r) tj. do rzędnej 22.6m n0W. 

PodłoŜe wyŜej zalegających gruntów doliny eemskiej stanowią utwory morenowe (gliny 

piaszczyste, piaski gliniaste, gliny) oraz fluwioglacjalne (piaski róŜnoziarniste od drobnych i 

pylastych do średnich i grubych) zlodowacenia Odry. Osady glacjalne podścielają 

nawodnione utwory piaszczysto-Ŝwirowe interglacjału mazowieckiego i preglacjału. 

Najstarszymi stwierdzonymi osadami są utwory trzeciorzędowe (47-50mp.p.t.) wykształcone 

jako iły, gliny pylaste zwięzłe, gliny pylaste i pyły przewarstwione piaskami drobnymi i 

pylastymi. Patrz rys.5-29770/6. 

4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

Na pliocenie (na głębokości 47-50m) zalegają utwory czwartorzędowe budujące drugi (II), 

zasadniczy, naporowy poziom wodonośny składający się z: 

- dolnej warstwy wodonośnej zbudowanej z piasków i Ŝwirów preglacjału o miąŜszości 

15 m i uśrednionym współczynniku filtracji k = 1,0 m/h; 

- tzw. przepony filtracyjnej zbudowanej z mułków rzecznych (glin pylastych, glin 

zwięzłych, pyłów i iłów pylastych) o miąŜszości 0-5 m i współczynniku filtracji  

k = 0,0036 ÷ 0,00036 m/h (przepona występuje na głębokości 29 ÷ 34 m,  

- górnej warstwy wodonośnej zbudowanej z interglacjalnych i fluwioglacjalnych 

piasków (dominują piaski średnie) o miąŜszości 8 ÷ 10 m i uśrednionym 

współczynniku filtracji k = 1,0 m/h. 
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Patrz rys.5-29770/6. 

W miejscu lokalizacji stacji C9 „Rondo Daszyńskiego” rzędne stabilizacji wód II poziomu 

wodonośnego wynoszą 26,0 ÷ 26,2 m n „0”Wisły. Naturalne wahania zwierciadła wód 

podziemnych określa się na ± 0,3 m 

Na ww. osadach występuje dwudzielny kompleks glin zlodowacenia środkowopolskiego: 

- stadiału maksymalnego (zlodowacenie Odry) – są to głównie gliny piaszczyste i piaski 

gliniaste barwy ciemno szarej o miąŜszości 9-14 m. 

- stadiału mazowiecko – podlaskiego (zlodowacenie Warty) – są to głównie gliny 

piaszczyste i pylaste barwy brązowej o miąŜszości 0 ÷ 5 m (obecne poza zarysem  

wyrobiska) 

- pomiędzy glinami  poza wyrobiskiem występują nawodnione piaski wodnolodowcowe 

(głównie piaski drobne i pylaste) o miąŜszości ok. 0-3m zawierające wody 

śródglinowe . 

Na obszarze wyrobiska gliny zlodowacenia Warty  zostały wyeksploatowane i zasypane.  

I, nieciągły poziom wodonośny występuje w  gruntach piaszczysto-pylastych zalegających na 

stropie glin morenowych Odry   w osadach eemskich związanych z odnogami tzw.Rynny 

śoliborskiej.Zwierciadło wód o charakterze naporowo-swobodnym stabilizuje się w stanach 

wysokich na rzędnych 28  m n „0” Wisły a więc ok. 2 m powyŜej stabilizacji wód II poziomu 

wodonośnego. Naturalne wahania określa się na 1 m. Aktualnie woda jest obecna na 

rzędnej 27mn0W. 

Grunty mineralne i organiczne przykrywa ciągła warstwa nasypów niekontrolowanych o 

miąŜszości ok. 1.8-7.6 m.  

Wskazana jest optymalizacja metod budowy części podziemnej – tak, aby uniknąć 

rejonowego znaczącego depresjonowania II poziomu wodonośnego, np poprzez dogłębienie 

ścian szczelinowych do naturalnego (gliny) lub dodatkowo wykonanego poziomego ekranu 

przeciwfiltracyjnego. Rozwiązanie takie ogranicza zakres robót odwodnieniowych do 

odpompowania z wnętrza obudowy wykopu wód statycznych oraz przejęcia ewentualnych 

dopływów dynamicznych pochodzących z nieszczelności ścian szczelinowych i poziomego 

ekranu przeciwfiltracyjnego.  
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5 WARUNKI GEOTECHNICZNE 

5.1 Podział na warstwy geotechniczne  wg dokumentacji dla Metra Warszawskiego 

W ośrodku gruntowym, stanowiącym podłoŜe budowlane lub środowisko prowadzenia robót 

ziemnych wydzielono warstwy gruntów o zbliŜonych właściwościach odkształceniowych, 

wytrzymałościowych i filtracyjnych. W oparciu o analizę warunków gruntowo-wodnych w 

trasie odcinka centralnego II linii metra zawartą w dokumentacjach geologiczno-inŜynierskich 

[Konsorcjum GEOTEKO-SGGW-GEOPROJEKT, 2003-2004, i Geoteko, 2007] oraz 

uzupełniające badania wykonane w 2010 r., w podłoŜu gruntowym  stacji Rondo 

Daszyńskiego II linii metra wyróŜniono 16 warstw geotechnicznych oznaczanych cyframi 

rzymskimi od I do VIII z dodatkowymi wydzieleniami opisanymi małymi literami (a, b i c) 

po cyfrze rzymskiej.  

Uwzględniając genezę i wiek gruntów w podłoŜu gruntowym  wydzielono osady 

trzeciorzędowe – plioceńskie (warstwy I), które uformowały się w warunkach sedymentacji 

materiału zwietrzelinowego znoszonego do śródlądowego zbiornika (okresowo 

wysychającego), osady czwartorzędowe (warstwy II-VII uformowane w procesach 

akumulacji i denudacji związanej z kolejnymi nasunięciami lądolodu oraz antropogeniczne 

grunty nasypowe (warstwa VIII) powstałe w wyniku urbanizacji analizowanego terenu (w 

tym w duŜej mierze związane ze znacznymi zniszczeniami wojennymi w okresie II wojny 

światowej).  

Osady czwartorzędowe podzielono, biorąc pod uwagę ich uziarnienie na grunty niespoiste 

(warstwy II, III i IV) i spoiste (warstwy V i VI), natomiast uwzględniając podwyŜszoną 

zawartość części organicznych organiczne wydzielono warstwę VII.  

W obrębie gruntów niespoistych dalszego podziału dokonano ze względu na uziarnienie i stan 

zagęszczenia tych gruntów. Piaski drobne i pylaste tworzą warstwę II, przy czym: 

- piaski o ID<0.4 zaliczono do warstwy IIa, 

- piaski o stopniu zagęszczenia większym od 0.4 i mniejszym od 0.7 (0.4<ID<0.7) 

zaliczono do warstwy IIb, 

- piaski o stopniu zagęszczenia większym od 0.7 (ID>0.7) zaliczono do warstwy IIc.  

Piaski średnie i grube (warstwa III) podzielono dodatkowo na: 

- piaski o stopniu zagęszczenia mniejszym od 0.7 (ID<0.7) – warstwa IIIa, 

- piaski o stopniu zagęszczenia większym od 0.7 (ID>0.7) – warstwa IIIb. 

Zagęszczone pospółki i Ŝwiry tworzą warstwę IV. 
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W obrębie gruntów spoistych zasadniczy podział oparto na uziarnieniu gruntów wyróŜniając 

ogólnie gliny (warstwa  V) oraz piaski gliniaste i pyły (warstwa VI). Warstwę V dodatkowo 

podzielono na podstawie wskaźnika plastyczności i stopnia plastyczności wyróŜniając: 

- warstwę Va – gliny, gliny piaszczyste o Ip<0.2 i IL>0.25 

- warstwę Vb – gliny, gliny piaszczyste o Ip<0.2 i IL<0.25 

- warstwę Vc – gliny zwięzłe o Ip>0.2. 

W obrębie gruntów organicznych  (warstwa VII) wyróŜniono:  namuły piaszczyste namuły 

gliniaste, torfy i gytie.  

5.2 Charakterystyka wyróŜnionych warstw  

Na podstawie analizy zgromadzonych materiałów wydzielono dla rejonu Muzeum Powstania 

Warszawskiego 10 warstw geotechnicznych.  

Wzajemny układ warstw geotechnicznych w podłoŜu zilustrowano na przekrojach 

geotechnicznych (rys.4-29770/5, rys.5-29770/6). 

Warstwa geotechniczna Ia – prekonsolidowane spoiste utwory trzeciorzędowe (plioceńskie) 

wykształcone głównie w postaci iłów, iłów pylastych i glin zwięzłych w stanie 

twardoplastycznym, półzwartym i zwartym; charakteryzujące się stopniem plastyczności 

IL<0.15 i wskaźnikiem plastyczności Ip>0.4; pod względem przepuszczalności grunty 

zaliczone do tej warstwy naleŜy traktować jako praktycznie nieprzepuszczalne, współczynnik 

filtracji k<10-9 m/s (lokalnie wartość współczynnika filtracji moŜe być wyŜsza w przypadku 

występowania w obrębie iłów przewarstwień i laminacji pyłowo-piaszczystych); utwory o 

genezie osadów jeziornych sedymentujących w zbiorniku wodnym  

Warstwa geotechniczna IIb –niespoiste utwory czwartorzędowe wykształcone w postaci 

piasków drobnych i pylastych w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym; 

charakteryzujące się stopniem zagęszczenia  w granicach ID=0.4 – 0.7; pod względem 

przepuszczalności grunty zaliczone do tej warstwy naleŜy traktować jako przepuszczalne, 

współczynnik filtracji k=10-6-10-4 m/s; utwory o genezie osadów rzecznych i 

fluwioglacjalnych.  

Warstwa geotechniczna IIc –niespoiste utwory czwartorzędowe wykształcone w postaci 

piasków drobnych i pylastych w stanie zagęszczonym; charakteryzujące się stopniem 

zagęszczenia ID>0.7; pod względem przepuszczalności grunty zaliczone do tej warstwy 

naleŜy traktować jako przepuszczalne, współczynnik filtracji k=10-6-10-4 m/s; utwory o 

genezie osadów rzecznych i fluwioglacjalnych;  
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Warstwa geotechniczna IIIb – prekonsolidowane niespoiste utwory czwartorzędowe 

wykształcone w postaci piasków średnich i grubych, lokalnie z domieszką frakcji grubszych 

w stanie zagęszczonym; charakteryzujące się stopniem zagęszczenia ID>0.7; pod względem 

przepuszczalności grunty zaliczone do tej warstwy naleŜy traktować jako dobrze 

przepuszczalne, współczynnik filtracji k=10-4-10-3 m/s; utwory o genezie osadów rzecznych i 

fluwioglacjalnych.  

Warstwa geotechniczna Vb – prekonsolidowane spoiste utwory czwartorzędowe 

wykształcone w postaci glin piaszczystych i glin (rzadziej glin piaszczystych zwięzłych i glin 

pylastych) w stanie twardoplastycznym, półzwartym i zwartym; charakteryzujące się 

stopniem plastyczności IL<0.25 i wskaźnikiem plastyczności Ip<0.2; pod względem 

przepuszczalności grunty zaliczone do tej warstwy naleŜy traktować jako słabo 

przepuszczalne, współczynnik filtracji k=10-9-10-8 m/s (lokalnie wartość współczynnika 

filtracji moŜe być wyŜsza w przypadku występowania przewarstwień piaszczystych); utwory 

o genezie osadów lodowcowych (gliny zwałowe) powstałe w wyniku procesów akumulacji i 

denudacji, duŜe prawdopodobieństwo występowania w obrębie warstwy otoczaków, kamieni i 

głazów. 

Warstwa geotechniczna Vc – prekonsolidowane spoiste utwory czwartorzędowe 

wykształcone w postaci glin pylastych zwięzłych i glin pylastych w stanie 

twardoplastycznym, półzwartym i zwartym; charakteryzujące się stopniem plastyczności 

IL<0.2 i wskaźnikiem plastyczności Ip>0.2; pod względem przepuszczalności grunty zaliczone 

do tej warstwy naleŜy traktować jako słabo przepuszczalne, współczynnik filtracji k<10-9 m/s 

utwory o genezie osadów zastoiskowych powstałe w wyniku procesów sedymentacji, duŜe 

prawdopodobieństwo występowania w obrębie warstwy otoczaków, kamieni i głazów. 

Warstwa geotechniczna VI – spoiste utwory czwartorzędowe wykształcone w postaci 

pyłów, pyłów piaszczystych  w stanie twardoplastycznym i plastycznym; charakteryzujące się 

stopniem plastyczności IL>0.1 i wskaźnikiem plastyczności Ip<0.2; pod względem 

przepuszczalności grunty zaliczone do tej warstwy naleŜy traktować jako słabo 

przepuszczalne, współczynnik filtracji k<10-8 – 10-6 m/s; utwory o genezie osadów 

zastoiskowych powstałe w wyniku procesów sedymentacji Warstwa gruntów szczególnie 

podatna na zmiany (obniŜenie) wielkości parametrów odkształceniowych pod wpływem 

niewielkich zmian (zwiększenie) wilgotności, stąd naruszenie naturalnych warunków 

zalegania tych gruntów (np. poprzez odpręŜenie, zawilgocenie) moŜe spowodować utratę ich 

właściwości określanych dla warunków zalegania in situ.  
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Warstwa geotechniczna VII– eemskie grunty organiczne Rynny śoliborskiej:  

-torfy z wtrąceniami namułów (otwór WPG nr 109), plastyczne; utwory o genezie osadów 

zastoiskowych powstałe w wyniku procesów sedymentacji jeziornej, niskie wartości 

parametrów odkształceniowo-wytrzymałościowych nakazują zaliczenie tych gruntów do 

gruntów słabych. 

-namuły z wtrąceniami gytii  oraz piasków, plastyczne; pod względem przepuszczalności 

grunty zaliczone do tej warstwy naleŜy traktować jako słabo przepuszczalne, współczynnik 

filtracji k<=10-8 – 10-6 m/s; utwory o genezie osadów zastoiskowych powstałe w wyniku 

procesów sedymentacji jeziornej; niskie wartości parametrów odkształceniowo-

wytrzymałościowych nakazują zaliczenie tych gruntów do gruntów słabych. 

-gytie, (otwór nr 01 z 2004r) plastyczne; pod względem przepuszczalności grunty zaliczone 

do tej warstwy naleŜy traktować jako słabo przepuszczalne, współczynnik filtracji k<=10-8 – 

10-6 m/s; utwory o genezie osadów zastoiskowych powstałe w wyniku procesów sedymentacji 

jeziornej.  

Pod względem składu ziarnowego gytie naleŜy zaliczyć do gliny pylastej zwięzłej lub pyłu 

piaszczystego.  

Warstwa geotechniczna VIII - niekontrolowane nasypy antropogeniczne o zróŜnicowanej 

genezie powstania (zasypane glinianki, piwnice, fragmenty starej zabudowy, stare 

nawierzchnie i podbudowy dróg i torowisk). Nasypy, z racji swej genezy, stanowią materiał 

niejednorodny pod względem składu i stanu i charakteryzują się bardzo zróŜnicowanym 

stanem zagęszczenia, od luźnego do zagęszczonego. Na analizowanym odcinku warstwa 

nasypów osiąga maksymalną miąŜszość do 8 metrów. Nasypy naleŜy traktować jako podłoŜe 

nieprzydatne dla posadowienia obiektów i wymagające usunięcia z podłoŜa obiektów 

budowlanych lub zastosowania technicznych zabiegów wzmacniających.  

Wyprowadzone wartości parametrów geotechnicznych dla wyodrębnionych warstw 

zamieszczono w tabeli na zał. 7.1. 

5.3 Ocena oddziaływania wód gruntowych na budowlę  

Badania chemiczne wód podziemnych wykonanych dla wody pobranych  dla stacji II linii 

metra Rondo Daszyńskiego  wykazały, Ŝe badana woda wykazuje słabą agresywność 

kwasowo-węglanowo-ługującą w stosunku do betonu. 
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6 WNIOSKI I ZALECENIA  

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowalnych (Dz.U. nr 0, poz.463)) oraz 

wytycznymi norm PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: 

Zasady ogólne i  PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne, 

naleŜy zaliczyć do trzeciej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe w podłoŜu naleŜy 

uznać za  skomplikowane, z uwagi na występowanie nasypów niekontrolowanych do 

7.6mp.p.t. (otwór MAW nr 810) oraz gruntów słabonośnych doliny eemskiej do 

11.4mp.p.t.(otwór nr 01z 2004r). 

PodłoŜe gruntowe budują, poczynając od powierzchni terenu, nasypy gruzowo-gliniasto-

piaszczyste z humusem o miąŜszości ok. 1.8-7.6m (warstwa VIII).  

PoniŜej nasypów (warstwa VIII) w części pomiędzy budynkiem Muzeum a ul. 

Towarową  zalegają utwory interglacjału eemskiego:  piaski w przewadze drobne (warstwa 

IIb), w obrębie których obecne są grunty organiczne –namuły, torfy, gytie (warstwa VII) oraz 

osady zastoiskowe ( w przewadze pyły i pyły piaszczyste z  przewarstwieniami piasków i glin 

pylastych (warstwa VI). Te utwory słabonośne występują  max do 11.4m p.p.t.(otwór 01 z 

2004r) tj. do rzędnej 22.6m n0W. 

PoniŜej nasypów (warstwa VIII) pod  budynkiem Muzeum a ul. Przyokopową i ul. 

Grzybowską występują utwory morenowe. Budynek Muzeum jest posadowiony na 

gruntach rodzimych, tj. na głębokości  około 7m p.p.t. 

PodłoŜe nasypów oraz gruntów słabonośnych doliny eemskiej  stanowią więc utwory 

rodzime, mineralne,  morenowe (gliny piaszczyste, piaski gliniaste – warstwa Vb) oraz 

fluwioglacjalne: piaski róŜnoziarniste od drobnych i pylastych (warstwa IIc) do średnich i 

grubych (warstwa IIb) zlodowacenia Odry. Osady glacjalne podścielają nawodnione utwory 

piaszczysto-Ŝwirowe interglacjału mazowieckiego i preglacjału (warstwa IIIb). Najstarszymi 

stwierdzonymi osadami są utwory trzeciorzędowe (47-50mp.p.t.) wykształcone jako iły, gliny 

pylaste zwięzłe, gliny pylaste i pyły (warstwa Ia). 
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W podłoŜu wyróŜniono dwie warstwy wodonośne: 

- I poziom wodonośny – występuje w obniŜeniach i rozcięciach stropu glin zwałowych 

zlodowacenia Odry , jego zwierciadło o charakterze naporowo-swobodnym stabilizuje 

się w stanach wysokich na rzędnych 28m n 0W, naturalne wahania tego poziomu 

określa się na 1 m, aktualnie zwierciadło wody stwierdzono na rzędnej 27mn0W; 

- II poziom wodonośny – zasadniczy, naporowy poziom wodonośny stabilizujący się na 

rzędnych 26.0-26.2m n”0”W, naturalne wahania określa się na ± 0.3m,  

Przy projektowaniu obudowy wykopu naleŜy zwrócić uwagę na występowanie od 

powierzchni terenu warstwy nasypów antropogenicznych (średnio o miąŜszości  do 4-5 m) 

oraz gruntów słabonośnych doliny eemskiej zalegających poniŜej nasypów w części 

pomiędzy budynkiem Muzeum a ul. Towarową nawet do głębokości 11.4m p.p.t. 

Nasypy z racji swej genezy stanowią materiał niejednorodny co do stanu i składu  oraz o 

róŜnym stopniu  zawodnienia przez wody zawieszone migrujące z powierzchni terenu 

(lokalne, okresowe sączenia wody). Grunty słabonośne doliny eemskiej zawierają grunty 

organiczne w stanie plastycznym, zawodnione. 

Przy projektowaniu prac fundamentowych naleŜy uwzględnić stwierdzoną agresywność wód 

gruntowych. 

Podane w zał.7.1 parametry geotechniczne naleŜy traktować jako parametry wyprowadzone 

zgodnie z definicją zawartą w PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŜa gruntowego.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z zaliczeniem analizowanej 

inwestycji do III kategorii geotechnicznej a warunków gruntowo-wodnych do 

skomplikowanych opracowana zostanie  dla potrzeb Projektu Budowlanego 

dokumentacja geologiczno-inŜynierska ustalająca geotechniczne warunki posadowienia.  
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7 ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE 

7.1 Tabela z regionalnymi parametrami geotechnicznymi (Metro Warszawskie-stacja 

Rondo Daszyńskiego) 
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7.2 Mapa geologiczna Warszawy. Dawne glinianki i stawy Warszawy. Dr Z.Sujkowski 

i dr Z.RóŜycki, 1:10000, 1936r. 
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7.3 Mapa  Warszawy z 1970r. Arkusz W-79, WPG, 1 :2000 
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7.4 Karty geotechniczne  wykonanych wierceń badawczych dla potrzeb niniejszego 

opracowania BP Metroprojekt , OW-1 (1-MPW) ,OW-2(2-MPW),OW-3 (3-MPW) 
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29770 

B.P. „METROPROJEKT” Sp. z  o. o. 02-146 Warszawa,  ul. Solińska 19 b                                  22 

7.5 Profile studni z MAW- Materiały Archiwum Wierce ń z  1906r (nr 809),1921-22 

(811), 1927 (812) zlokalizowane przy ul Przyokopowej 28. 
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RYSUNKI 

 
 

 

 

 

1.Plan sytuacyjny istniejących obiektów, planowanej rozbudowy oraz otworów 

badawczych 1:250                                                                                                        29770/2                                                             

 

2.Mapa miąŜszości nasypów 1:250                                                                             29770/3 

 

3.Mapa gruntów występujących bezpośrednio pod nasypami 1:250                      29770/4                      

 

4. Przekroje geotechniczne A-A , B-B 1:200/500                                                       29770/5 

 

5. Poglądowy przekrój geologiczny do stropu pliocenu                                            29770/6                            
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