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Retencjonowanie opadu w gruncie

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017

Najpłytszy poziom wód gruntowych w skałach sypkich 
wyznacza podział na strefy aeracji (napowietrzoną) 
i saturacji (nawodnioną)

Grunt w strefie aeracji w warunkach naturalnych 
składa się z:

 szkieletu(faza stała)

 wody (higroskopijnej, błonkowatej i kapilarnej)

 powietrza gruntowego.

Infiltracja wody opadowej zachodzi sprawnie w 
przypadkach kiedy m. inn.:

 ziarna skały nie przylegają do siebie ściśle, pory są 
otwarte i łączą się ze sobą  a porowatość 
(V porów/V gruntu) osiąga nie mniej niż 0,25%

 pory są wypełnione powietrzem (nie np. paliwem 
lub substancją organiczną itp.),

 ciśnienie powietrza umożliwia grawitacyjną infiltrację 
wody 
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Retencjonowanie opadu w gruncie c.d.

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017

Z poprzedniego schematu wynika, że dla retencjonowania 1 m3 wody w gruncie 

potrzebne jest min. 4 m3 piasku o porowatości min. 0,25 i współczynniku filtracji 
k>10-6 m/s. Oznacza to, że przy wprowadzaniu wody opadowej do kanalizacji 
ułożonej na głębokości ok. 2 m wykorzystane jest jedynie ok. 50% możliwej 

objętości retencji.

Przy wprowadzeniu wody deszczowej do skrzynek infiltracyjnych o wyliczonych 

wymiarach np. 10 x 3 x 20 m będzie to ok. 600 m3 wody x 4 czyli jest niezbędne 
ok. 2400 m3 odpowiedniego piasku. 

MWiK prowadziło też prace nad studniami infiltracyjnymi, jakie można 

zamontować w rejonach o zwartej zabudowie
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urządzenie 
filtracyjne

odległość dna warstwy filtracyjnej od najwyższego poziomu 
wód gruntowych

Anglia Szwecja Maryland (USA) Niemcy

rozsączanie 

powierzchniowe 
/niecki

b.d. pow. 0,5 m 0,3-0,5 m nie mniej niż 1 m

rozsączania 
podziemne

pow. 1,0 m pow. 0,5 m 0,6-1,2 m nie mniej niż 1 m

Granice głębokości stosowania infiltracji 

wód opadowych do gruntu

W Polsce min. 1,5 m
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• Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) prowadzonych przez PIG-PIB

(http://atlasy.pgi.gov.pl). Są to materiały z okresu od 1880 z pierwszej mapy

geologicznej Bydgoszczy Liebenau’a do końca II wojny światowej zebrane w

Materiałach Archiwum Wierceń opracowanych w PIG w 1962 r. (Arkusz Bydgoszcz).

• Kolejny zbiór danych pochodził z Mapy geologiczno-inżynierskiej opracowanej przez

GEOPROJEKT Warszawa 1974 (okres 1963-1973), archiwum GEOPROJEKT, GEOTECH

Bydgoszcz i inne profile wierceń aż do 2016 r.

• Dane przestrzenne i otworowe pochodzące z zasobów PIG-PIB oraz ogólnodostępne

dane referencyjne. Analizom przestrzennym poddano 10 023 otwory (1 otwór na ok. 1,6

ha), zlokalizowane z różnym zagęszczeniem, o głębokości w przedziale od 0,7 do 346,0

m. W ramach realizacji zadania wprowadzono do bazy BDGI 27 otworów ze słabo

udokumentowanych w materiałach PIG-PIB rejonów miasta Bydgoszcz, otwory te

zostały dostarczone przez MWiK.

• Do prac wykorzystano materiały dostarczone przez MWiK obejmujące warstwy

przestrzenne GIS (budynki i budowle, sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, etc.), oraz informacje dotyczące położenia obiektów szczególnych takich

jak cmentarze oraz składowiska odpadów komunalnych, etc.

Metody GIS: Baza



Baza GIS - Warunki geologiczne najpłytszego 

podłoża w rejonie Bydgoszczy
 Analiza bazy GIS wykazała konieczność wydzielenia antropogeniczne osady holocenu w 

formie osobnej mapy miąższości nasypów, jakie mogą być trudnoprzepuszczalne, 
nieprzepuszczalne dla infiltracji lub mogą być źródłem zanieczyszczenia. Warstwy nasypowe 
mają nieciągłe występowanie i zróżnicowaną miąższość; w centrum miasta osiągają ok. 1 
m, w rejonie tras komunikacyjnych do kilku m i maksymalnie do 15 m w rejonie 
rekultywowanych wyrobisk poiłowych lub składowisk. Mogą składać się z utworów 
piaszczystych, ilastych, gliniastych, gruzu, żużla oraz innych odpadów przemysłowych. 

 Plejstocen w granicach teras erozyjnych pradoliny i sandrowej Doliny Brdy zbudowany jest z 
piasków ze żwirami, lokalnie pospółkami o miąższości średnio ok. 20 m, w granicach dolin 
kopalnych osiąga ok. 80 m miąższości. W rejonie wysoczyzn w podłożu budowlanym 
udokumentowano szare (najstarsze) i brązowe gliny zwałowe, w strefach krawędziowych 
pradoliny zmieszane z osadami piaszczystymi lub porwakami trzeciorzędu (iły i węgle 
brunatne). 

 Trzeciorzęd – miopliocen występuje w postaci piasków drobnoziarnistych z pokładami węgli 
brunatnych w stropie o miąższości do 10 m przykrytych iłami poznańskimi osiągającymi w 
Bydgoszczy do ok. 40 m miąższości. 
Iły pęczniejące nawierca się w podłożu budowlanym w rejonie Bielaw, Skrzetuska i 
Bartodziei w centrum i na północy miasta oraz Szwederowa na południu Bydgoszczy. 
Iły poznańskie w rejonie Bydgoszczy zbudowane są z silnie pęczniejącego smektytu
(montmorylonitu), jaki pod wpływem wody kilkakrotnie zwiększa swoją objętość, co ma 
wpływ na problemy budowlane polegające na pękaniu budynków i rozszczelnianiu sieci 
wod.-kan. I innych.

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017
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Baza GIS - Geozagrożenia w warunkach 

bydgoskich – iły mioplioceńskie

Wprowadzanie wód opadowych w rejonie płytkiego zalegania 
pęczniejących iłów poznańskich może powodować: 

 deformacje podłoża budowlanego – okresowe pęcznienie/skurcz 
a w konsekwencji niejedność pionowych przemieszczeń 
konstrukcji prowadzących do zniszczeń budynków lub 
rozszczelnienia sieci,

 lokalną zmianę stanu gruntów w kierunku miękkoplastycznych  -
powstawanie podłoży słabonośnych,

 działalność erozyjną w strefie krawędziowej – uruchomienie 
uśpionych osuwisk

Na trasie kanalizacji deszczowej należy przewidzieć odtworzenie 
stropu warstwy nieprzepuszczalnej na całej długości sieci kanalizacji 
deszczowej wraz z otoczeniem i istniejącą infrastrukturą,

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017
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 Niepożądane zmiany kierunku przepływu wody podziemnej,

 Przypadkowa retencja lub osuszenie przeciętych soczewek 
wody, 

 lokalne podtopienia i zalania wodą prowadzące do erozji 
wewnętrznej gruntu uruchomienia sufozji i stanu kurzawki 
piasków podłoża,

 Odtworzenie starych, zasypanych cieków i samowypływów, 
co lokalnie prowadzi do problemów budowlanych,

 Nieprzewidywalne boczne zasilanie Brdy,

 Powstanie naturalnych źródlisk wraz z uruchomieniem 
koluwiów w strefach konsekwentnego ułożenia warstw,

 Obniżenie standardów użytkowania budynków w związku z 
niewydolnością drenaży,

 Niekorzystny wpływ na roślinność – drzewa krzewy, szczególnie 
o głębokim systemie korzeniowym i inne.

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017
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Geozagrożenia – warunki wodne na iłach przy 

retencji opadów



Oprogramowanie GIS

 Dedykowane analizy przestrzenne GIS dotyczące warunków 

geologiczno-inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy wykonano 

przy użyciu oprogramowania ESRI ArcGIS 10.3 z rozszerzeniami 

Geostatistical Analyst oraz Spatial Analyst. 

 Do zarządzania bazą danych otworów badawczych wykorzystano 

pakiet Geostar7 BDGI produkcji firmy SoftProjekt (licencja PIG).

W prowadzonych analizach GIS wykorzystywano algorytmy 

geoprzetwarzania takie jak: buforowanie oraz algorytmy 

geostatystyczne, tj. interpolacja metodą krigingu oraz alokacja 

euklidesowa Euklidesowa - odległością „w linii prostej” pomiędzy 

dwoma skupieniami a wszystkie zmienne są ilościowe [m].

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017
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Przekrój szczegółowy dla potrzeb budowy 

kanalizacji – zakładamy ciągłość i jednolitość 

struktur pomiędzy otworami badawczymi. 

W przypadku różnic w profilach warstwy są 

klinowane w połowie odległości

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017
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Mapy piasków nad ZWG – ul.Markwarta

metoda krigging (Surfer licencja MWiK)

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017
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Tworzenie map GIS

Alokacja euklidesowa – schemat 

algorytmu geostatystycznego

wyznaczania poligonów na mapie, jakich 

granice są ustalane w połowie odległości 

między najbliżej leżącymi otworami lub ich 

grupami i przypisuje tym poligonom 

zadaną wartość, np. litologię lub 

głębokość wody z danego otworu. 

Przykładem jest wyznaczenie obszaru na 

mapie gdzie głębokość występowania 

wody gruntowej znajduje się w przedziale 

1-2 m p.p.t. 



Efekty analizy geostatystycznej

na mapach GIS

Zastosowanie tego algorytmu eliminuje subiektywność interpretacji bazy danych 

otworowych i daje w efekcie wizualizację informacji geologicznej w postaci 2D, tj. mapy. 

W sytuacji, kiedy baza danych dla obszaru miasta liczy ponad 10 000 otworów, w których 

jakość rozpoznania gruntów i udokumentowania poziomu występowania zwierciadła wody 

gruntowej jest zróżnicowana, metoda alokacji euklidesowej jest obiektywnym

przedstawieniem informacji geologicznej. 

Tak przedstawione dane umożliwiają specjaliście (geolog/hydrogeolog) szybkie 

prowadzenie analizy i oceny warunków gruntowo-wodnych rozpatrywanej lokalizacji. 

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017
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MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017

Zwraca się uwagę, że mapa głębokości występowania pierwszego zwierciadła wód 

podziemnych informuje o:

 liczbie otworów położonych na danym terenie dokumentujących położenie zwierciadła wody 

gruntowej, czyli o dokładności rozpoznania;

 głębokości występowania nawierconego i ustalonego zwierciadła wody podziemnej (z.w.p.) w 

otworach;

 otworach, które należy przeanalizować w nawiązaniu do otworów położonych w najbliższym 

sąsiedztwie w celu weryfikacji położenia z.w.p.:

a) kiedy z.w.p. zostało pomierzone np. w latach 60-tych ub. wieku a sąsiednie otwory 

dokumentują pomiary w otworach z lat 2000 – 2010;

b) zwierciadło wód gruntowych występuje w głębszym poziomie wodonośnym;

c) zwierciadło wód gruntowych zostało zapisane na karcie otworu w sposób mało 

wiarygodny (np. z wiercenia „sznekiem” bądź przez mało wiarygodnego wykonawcę 

wierceń);

 terenach, dla których wstępne określenie głębokości z.w.p. jest możliwe tylko przy ogólnej 

znajomości lokalnej budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych (np. taras Brdy). 
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Mapy GIS dedykowane do retencji w gruncie

Wyniki analiz posłużyły do wytypowania stref korzystnych dla odprowadzania wód z opadów 
atmosferycznych bezpośrednio do gruntu w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy. 
Wygenerowano 3 warstwy przestrzenne:

 Mapa miąższości nasypów w skali 1: 10.000, jako trudnoprzepuszczalnych dla wód opadowych

 Mapa głębokości występowania pierwszego zwierciadła wód podziemnych
w skali 1: 10.000

 Mapa gruntów niespoistych (piaski) na tle warunków wodnych w skali 1: 10.000

Ostatnia z warstw dla 6 cięć głębokościowych: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m p.p.t. do zestawienia z siecią 
kanalizacji deszczowej. Jest to duże udogodnienie dla szybkiej oceny warunków geologicznych do 
odprowadzania opadu do gruntu. Pozwala w dużej skali (np. osiedla lub dzielnicy) bez konieczności 
tworzenia przekroi ocenić zalegania ZWG i iłów, jakie ograniczają możliwości retencjonowania

Wykonano w sumie 144 arkusze map – po 8 dla każdego arkusza mapy 1:10.000.

Wykonane warstwy przestrzenne i mapy są materiałami przeznaczonymi do wykorzystania przez osoby 
posiadające ogólną wiedzę z zakresu geologii i hydrogeologii rejonu Bydgoszczy. Wymagają w trakcie prac 
projektowo-inwestycyjnych stałej analizy, oceny i weryfikacji przez dział geologiczny MWiK Bydgoszcz. 

Wyniki prac przedstawiono w wersji drukowanej jako arkusze map w skali 1:10 000 oraz w wersji cyfrowej na 
płycie CD (zawierającej pliki *.shp warstw przestrzennych i pliki projektowe *.mxd kompozycji mapowych 
w wersji edytowalnej ArcGIS).

W II etapie prac wykonano dodatkowe mapy stropu iłów mioplioceńskich i mapy stref bruku morenowego.

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017
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WNIOSKI

1. Bogata baza otworów wiertniczych wykonanych na terenie Bydgoszczy była podstawą do analizy 
geostatystycznej. W lokalizacjach słabo rozpoznanych zagęszczano na bieżąco ilość niezbędnych 
otworów badawczych.

2. Duża ilość informacji pochodzących z odległych czasowo inwestycji wymagała krytycznego podejścia 
do lokalizacji, weryfikacji rzędnych terenu, nasypów, rzędnych zwierciadła wody gruntowej, kierunków 
spływu wód, itp.

3. Zastosowanie analizy geostatystycznej na etapie planowania retencji w gruncie na terenie całego 
miasta pozwoliło sprawnie wytypować strefy występowania korzystnych warunków geologicznych i 
wyeliminować strefy zagrożone (np. osuwiskami itp.).

4. Na etapie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego można wykorzystać analizę GIS i 
wskazać rejony, gdzie odprowadzenie wód opadowych do gruntu jest możliwe (w Bydgoszczy wyższe 
terasy Brdy, zbudowane z dobrze przepuszczalnych piasków ze żwirami, przy poziomie wód gruntowych 
ok. 25 m p.p.t. np. Fordon).

5. Szczegółowe rozwiązania odprowadzenia do gruntu należy projektować tylko po starannej analizie 
warunków geologicznych (hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie) oraz sozologicznych.

6. Korzystne warunki litologiczne i hydrogeologiczne w rejonie Zbocza Bydgoskiego muszą być 
kompleksowo analizowane pod kątem łącznej ilości retencjonowanej wody dla ograniczenia ryzyka 
potencjalnego uruchomienia/wznowienia osuwisk.

7. Nałożenie warunków naturalnych na schemat kanalizacji deszczowej pozwoliło dobrać odpowiednie 
urządzenia (wydajność, rozmiary, kształt, położenie – stawy lub skrzynki rozsączające).

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017
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EFEKTY STOSOWANIA GIS: Porównanie map z 1974 r. 

z analizą geostatystyczną – tu Czyżkówko

Mapy izolinii (strop iłów, poziom wód gruntowych itp.), fragment map GEOPROJEKT 1974

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017

Mapa I zwierciadła wód gruntowych Mapa stropu trzeciorzędu
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EFEKTY STOSOWANIA GIS: Czyżkówko cd, 

A:nasypy, B:warunki wodne, 

C:grunty przepuszczalne głębokości 0,5 D:1,0 E: 5,0 m.p.p.t.

A B C D
E
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Dokumentacja niezbędna dla 

retencjonowania wody w gruncie cz. I

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017

1.Wyjściowe jest wyliczenie odwadnianej powierzchni i ilości opadu – określenie potrzeb retencji 

w konkretnej lokalizacji

2. Następnie rozpoznanie hydrogeologiczne w zakresie:

 Profilu litologicznego, współczynnika filtracji, porowatości, odsączalności grawitacyjnej w 

całym profilu dla form powierzchniowych (niecki, muldy, rowy itp.) oraz w strefie przewidzianej 

do montażu skrzynek rozsączających, pomiarów prędkości infiltrometrem,

 Aktualnego zalegania zwierciadła wody gruntowej najpłytszego poziomu wodonośnego z 

kierunkiem przepływu tych wód z prognozą ew. zmian i maksymalnego podpiętrzenia,

 Stref ochronnych ujęć wody i obiektów uciążliwych dla środowiska gruntowo-wodnego na 

trasie przepływu tych wód

 Do wykorzystania na tym etapie z PGG Rozp. dot. dok. Hydrog. I gi §10. 1. Część opisowa 

dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku 

z zamierzonym wtłaczaniem wód do górotworu
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Dokumentacja niezbędna dla 

retencjonowania wody w gruncie cz. II

 PGG – właściwe określenie kategorii geotechnicznej (tu II i w wielu 

przypadkach III), projekt robót geologicznych, dokumentacja GI, opinia 

geotechniczna, projekt geotechniczny, geotechniczne warunki 

posadowienia,

 Odpowiednie projektowanie systemu rozsączania, urządzenia, sposób 

posadowienia, wpływ na otoczenie, głębokość posadowienia, konstrukcja

 Odpowiedni nadzór geotechniczny szczególnie na terenie gruntów 

ekspansywnych (po stronie inwestora)

 Operat wodno-prawny z określeniem zasięgu oddziaływania inwestycji

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017
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Dziękujemy za uwagę!

MWiK, Bydgoszcz, 22-23 czerwiec 2017

Marzena Boroń
Kierownik Działu Głównego Geologa
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
W Bydgoszczy s-ka z o.o.
Tel. 52-5860-901
Kom. 693-168-337
geolog@mwik.Bydgoszcz.pl
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