
Czy warto łączyć badania 
środowiskowe z badaniami 
geotechnicznymi
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Badania środowiskowe
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Badania środowiskowe

Ocenę terenu wykonujemy zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi.

Ocenę danego terenu rozpoczynamy od 
przeglądu dostępnej dokumentacji w celu 
sprawdzenia, jaki rodzaj działalności był 
prowadzony na przedmiotowym terenie w 
przeszłości i co znajduję się tam do teraz. 

W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki 
wystąpienia zanieczyszczenia wód 
podziemnych lub gruntu przeprowadzamy 
akredytowane badanie próbek. 
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Konieczność wykonania oceny stopnia zanieczyszczenia podłoża
gruntowego może wynikać z zapisów rozporządzenia Ministra
Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych.
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19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Prawie
budowlanym. Wśród znaczących zmian pojawił się m.in.
obowiązek wprowadzenia podziału projektu budowlanego na
trzy części. Ustawa określa również zakres opracowań, które
nakazują wykonanie badań i sprawdzenie gruntu nawet dla
małych obiektów budowlanych.
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Badania geotechniczne wraz z badaniami środowiskowymi
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Badania geotechniczne wraz z badaniami środowiskowymi
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Badania zanieczyszczeń 
metodami in-situ

Stożek rezystancji (RCPTu)

• pomiar oporności i przewodności w gruncie i wodzie gruntowej,

• wykrywanie, soli, zanieczyszczenia, surowców naturalnych.

LIF / UVIF Stożek (UVOST / UVIF-CPTu)

• wykrywanie węglowodorów,

• ilość zanieczyszczenia, profil geologiczny.

Stożek Gamma (GCPTu)

• promieniotwórczość naturalna gruntu,

• skażenia, wykrywanie glin.
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Nowoczesne metody badań – MIP
(Membrane Interface Probe)

MIP który jest wciskany przy użyciu platformy direct-push lub CPT.

Narzędzie składa się z sondy wyposażonej w gaz z przepuszczalną membrana połączoną

z przepływającym strumieniem obojętnego gazu nośnego, który jest kierowany w górę do

jednego lub więcej detektorów.

Sonda penetrometryczna wyposażona w membranowy detektor PID.

W czasie pracy stożek sondy podgrzany do temp. 100°C. Powoduje parowanie zanieczyszczeń 

organicznych zawartych w glebie. 

23-lut-21 10



Nowoczesne metody badań – UVOST
(Ultra-Violet Optical Screening Tool)
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Ponieważ WWA występują we wszystkich olejach,

UVOST jest w stanie wykryć substancje

ropopochodne, tj. paliwo do silników odrzutowych,

olej napędowy, benzyny, oleje mineralne, smoły,

kreozot itp.

Każdy strzał lasera powoduje emisję światła

określonego zakresu długości fal.

Suma faktycznie intensywność fluorescencji UVOST

miary to suma czterech konkretnych długości fal emisji:

350 nm, 400 nm, 450 nm i 500 nm.



Nowoczesne 
metody badań -
UVOST

Działanie sensora UVOST jest

ograniczona do węglowodorów

ropopochodnych.

Substancje takie jak: PCB, BTEX

i inne związki monoaromatyczne

nie mogą zostać wykryte.
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Przykład realizacji
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Obszar zanieczyszczenia określony na podstawie sondowań
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CIEKAWOSTKA!!!!

Przyczyna badań: Brak szczelności 

płyty zbiornika

_Cel badań: znalezienie powodu 

wydostawania się nadmiernej ilości 

pęcherzyków powietrza na 

powierzchni płyty

_Zakres analiz: woda, grunt, powietrze 

porowe

_Wykryte zanieczyszczenie: wodór w 

powietrzu gruntowym

_Inwestycja: Budowa zbiornika

retencyjnego



Jakość próbek gruntu
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Badania środowiskowe

Promujemy badania poboru próbek o wysokiej jakości
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Badania
geotechniczne/
geologiczne
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Sondowanie 
statyczne CPTu

Sondowanie CPT/CPTu jest jednym
z podstawowych badań in situ
umożliwiających w relatywnie
ekonomiczny i szybki sposób uzyskanie
danych o stanie gruntów zalegających
w podłożu oraz ich parametrach
wytrzymałościowych.

Sondowanie statyczne sondą stożkową
charakteryzuje się dużą dokładnością
pomiaru i wrażliwością na zmienne
właściwości podłoża. Idealnie sprawdza
się jako uzupełnienie wierceń
geotechnicznych i badań laboratoryjnych
gruntów co pozwala z jeszcze większą
precyzją oceniać profil wgłębny i stan
zalegających w podłożu gruntów.
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Sondowanie statyczne CPTu

Sondowanie CPT/CPTu polega na wprowadzaniu w podłoże 
gruntowe ze stałą prędkością stożka pomiarowego. 

W trakcie badania dokonywany jest pomiar:

• oporu penetracji stożka (qc),

• tarcia na tulei ciernej (fs),

• ciśnienia wody w porach gruntu (u2).

Wszystkie parametry zapisywane są w sposób ciągły wraz z głębokością.
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Podwozie dostosowane jest do każdego 
terenu indywidualnie
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Wiercenia geotechniczne

Wiercenia geotechniczne są podstawową metodą badań podłoża 
gruntowego umożliwiającą udokumentowanie ułożenia warstw oraz 
wstępne makroskopowe określenie stanu gruntów drobnoziarnistych. 

Badania często wykonuje się w rurach osłonowych , mających na celu 
odcięcie poszczególnych horyzontów hydrogeologicznych, co 
zapobiega mieszaniu się wód różnych poziomów wodonośnych oraz 
zapobiega dodatkowemu osłabieniu (a przez to zaburzeniu badań), 
gruntów drobnoziarnistych (spoistych).

Po analizie dokumentacji archiwalnej dobieramy odpowiednią metodę 
wiertniczą w celu jak najlepszego rozpoznania podłoża gruntowego:

• z zastosowaniem świdrów ślimakowych - umożliwiające 
udokumentowanie ułożenia warstw gruntów oraz pobranie próbek 
o naruszonej strukturze i naturalnej wilgotności,

• rdzeniowane - umożliwiające ciągły pobór próby (rdzenia) o nie 
naruszonej strukturze (NNS) w marszach zależnych od długości 
próbnika (zazwyczaj 1,0 – 2,0 m).

23-lut-21 21



Wiercenia tradycyjnym świdrem spiralnym
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Wiercenia w 
orurowaniu 
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Wiercenia rdzeniowe
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Badania z platform pływających
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Badania odbiorcze i monitoring 
skuteczności remediacji

26

23-lut-21



MONITORING POWIETRZA W TRAKCIE PROWADZONYCH PRAC
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KONTROLA PRACY INSTALACJI ODGAZOWUJĄCEJ  

23-lut-21 28



KONTROLA SKUTECZNOŚCI VENTINGU
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• Zielone punkty 0-50 ppb

• Różowe punkty 50-100 ppb

• Fioletowe punkty 100-2000 ppb

• Pomarańczowe punkty 2000-5000ppb

• Żółte punkty 5000 ppb



POBIERANIE PRÓBEK GRUNTU Z 
POWSTAŁEGO WYKOPU
(zgodnie z decyzją remediacyjną)
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Pobieranie próbek gruntu podczas 
prowadzenia prac naprawczych

23-Feb-21 31



Monitoring dynamiczny detektorem PID
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27.04.2018
Gł. [m] Analiza PID [ppb/ppm] Analiza PID [ppb/ppm]

0,70 0,00 ppb 906,00 ppb

0,70 276,00 ppb 20,47 ppb

0,60 86,50 ppm 621,00 ppm

0,60 44,85 ppm 620,00 ppm

0,70 320,00 ppm ppm

0,70 145,70 ppm 800,00 ppm

0,80 54,50 ppm 101,30 ppm

1,00 2970,00 ppb 21,94 ppm

0,50 619,00 ppb 685,00 ppm

1,00 2010,00 ppb ppm

0,70 398,00 ppb 594,00 ppm

0,40 259,00 ppb ppm

0,60 627,00 ppb ppm

0,70 322,00 ppb 4961 ppm

0,60 1200,00 ppb 29,40 ppm

0,60 29,66 ppm 53,70 ppm

0,70 22,23 ppm 162,90 ppm

0,70 55,20 ppm 123,90 ppm

0,60 4390,00 ppb 10,90 ppb

0,60 1256,00 ppb 15,90 ppb

10.05.2018

Gł. [m] Analiza PID [ppb/ppm]
Analiza PID 
[ppb/ppm]

0,70 0,00 ppb 11 ppb

0,70 0,00 ppb 43 ppb

0,70 142,00 ppm 224,3 ppm

0,60 65,40 ppm 294 ppm

0,80 16,16 ppm 76,84 ppm

1,10 4563,00 ppb 64,02 ppm

0,60 0,00 ppb 382 ppb

0,70 84,10 ppm 312 ppm

0,50 4562,00 ppb 30,16 ppm

0,50 224,00 ppb 2570 ppb

0,80 0,00 ppb

0,60 12,12 ppm 86,3 ppm

0,50 10,18 ppm 111,24 ppm

0,70 13,13 ppm 321,2 ppm

0,70 0,00 ppb 10 ppb

0,70 0,00 ppb 2066 ppb

0,70 0,00 ppb 11 ppb

0,90 4323,00 ppb 8760 ppb

0,60 17,42 ppm 114,9 ppm

0,70 60,20 ppm 283,7 ppm

0,60 234,80 ppm 354,6 ppm

0,70 65,18 ppm 264,5 ppm

0,60 1380,00 ppb

0,70 18,59 ppm



Kontrola miąższości wolnego produktu
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(PL) Sylwia JANISZEWSKA

Kierownik Działu Remediacji
sjaniszewska@remea-group.com

Tel.: +48 517 618 683

(PL) Ewa IWANICKA

Kierownik Działu Badań
eiwanicka@remea-group.com

Tel.: +48 501 236 907

REMEA Sp. z o.o. 

ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
| KRS 0000808426 | NIP 5252805579 | Regon 384746532 |
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