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GEOLOGIA INŻYNIERSKA

OPINIE I EKSPERTYZY GEOTECHNICZNE
Jest to dokument, w którym w zwiêz³ej formie przedstawiamy ocenê geologiczn¹ pod³o¿a gruntowego, z ewentualnymi wynikami
badañ laboratoryjnych i terenowych. Tego typu, opracowania dotycz¹ce badañ pod³o¿a gruntowego, nie wymagaj¹ zatwierdzenia,
a czas ich wykonania zale¿y od wielkości zadania i operatywności przedsiêbiorstwa, które wykonuje dokumentacjê.

DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE
Po przeprowadzeniu wszystkich zaprojektowanych w „Projekcie robót geologicznych” badañ gruntu, prac terenowych i laboratoryjnych, opracowujemy dokumentacjê geologiczno-in¿yniersk¹. W zale¿ności od budowy geologicznej i rodzaju inwestycji budowlanej, dla sporz¹dzenia w³aściwej dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej, która pozwoli zoptymalizowaæ sposób posadowienia
fundamentów oraz zapewniæ bezpieczeñstwo funkcjonowania obiektu, wykonujemy poni¿sze prace:
•
Badanie gruntu poprzez wiercenia badawcze
•
Sondowanie statyczne i dynamiczne
•
Pomiary g³êbokości poziomu wód gruntowych - w przypadku wystêpowania wody gruntowej w poziomie posadowienia określenie agresywności wody w stosunku do betonu
•
Pobieranie próbek do badañ laboratoryjnych
•
Określenie parametrów geotechnicznych gruntów na podstawie badañ makroskopowych, laboratoryjnych oraz sondowania
•
Przygotowanie dokumentacji
Zamawiaj¹c u nas dokumentacjê geologiczno-in¿yniersk¹ spe³nisz wymogi prawa oraz otrzymasz kompleksow¹ pomoc i liczne
informacje, pozwalaj¹ce Ci dostosowaæ projekt do warunków gruntowych i zapobiec ewentualnym problemom, które generuj¹
wysokie koszty i opóźnienia prac.

HYDROGEOLOGIA
Nasza dzia³alnośæ obejmuje m.in. projektowanie, nadzory inwestorskie oraz dokumentowanie zasobów wód podziemnych, dokumentacje hydrogeologiczne dla
inwestycji niebezpiecznych i mog¹cych pogorszyæ stan środowiska naturalnego
(zak³ady przemys³owe, cmentarze, stacje paliw i in.), próbne pompowania określaj¹ce
wydatek i zasoby.
Wykonujemy:
•
Projekty robót geologicznych na wykonanie studni, piezometrów i ujêæ wód
podziemnych oraz na rozpoznanie warunków hydrogeologicznych
•
Dokumentacje hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych dla studni i ujêæ
•
Dokumentacje hydrogeologiczne określaj¹ce warunki hydrogeologiczne
•
Projekty stref ochronnych ujêæ wód podziemnych
•
Opinie i ekspertyzy rozpoznania warunków hydrogeologicznych
•
Monitoring środowiska gruntowo-wodnego
•
Monitoring ujêæ aktualnie eksploatuj¹cych wody podziemne
•
Projektowanie robót dla potrzeb likwidacji otworów studziennych ujêæ wód
podziemnych wraz z ich nadzorem i dokumentowaniem
•
Ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego wraz z modelowaniem
rozprzestrzeniania zanieczyszczeñ
•
Opracowywanie metod i szacowanie kosztów rekultywacji lub dzia³añ naprawczych
•
Projektowanie i wykonywanie sieci otworów obserwacyjnych (piezometrów)
•
Akredytowane pobieranie próbek gleby i wody

GEOLOGIA ZŁOŻOWA
Oferujemy kompleksowe us³ugi geologiczne, polegaj¹ce na poszukiwaniu, rozpoznaniu i przygotowaniu do pozyskiwania kopalin pospolitych i podstawowych ze z³ó¿.
Świadczymy us³ugi, pocz¹wszy od wierceñ poszukiwawczo-rozpoznawczych, poprzez
szacowanie zmienności parametrów (ilości) kruszywa w z³o¿u przez analizê jakości,
a¿ po prace projektowe i dokumentacyjne, maj¹ce na celu uzyskanie koncesji na
wydobycie. Świadczymy pomoc w zakresie uzyskania przez inwestora wszelkich
wymaganych decyzji i koncesji, umo¿liwiaj¹cych podjêcie wydobycia.

ATUTY
•
•

W zakresie naszych us³ug znajduj¹ siê:
•
•
•
•
•
•

Wnioski o uzyskanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó¿ kopalin
Projekty robót geologicznych na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó¿ kopalin
Dokumentacje geologiczne, określaj¹ce zasoby kopalin wraz z ich w³aściwościami
i przydatności¹ do wykorzystania
Projekty zagospodarowania z³o¿a
Raporty o oddzia³ywaniu na środowisko dla poszukiwania, rozpoznania i wydobycia kopaliny (jeśli s¹ wymagane)
Wykonywanie wierceñ dla poszukiwania i rozpoznawania z³ó¿

•

Nowoczesny sprzêt wiertniczy
i laboratoryjny
Sta³y personel obejmuj¹cy
specjalistów z wieloletnim
doświadczeniem oraz odpowiednimi uprawnieniami
W³asne laboratorium - zapewnia
kompleksowy charakter us³ugi,
krótki czas jej realizacji oraz
atrakcyjn¹ cenê

•

•
•

przez sta³¹ wewnêtrzn¹ kontrolê
procesów
Akredytacja na pobieranie próbek
Terminowośæ oraz rzetelna obs³uga
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Branża Ochrony Środowiska

na zgodnośæ z norm¹ ISO 17025: 2005 (AB 1232, aktualny zakres akredytacji
dostêpny na stronie www.pca.gov.pl), które oferuje najwiêkszy w Polsce zakres
analiz laboratoryjnych. Świadczymy kompleksowe us³ugi w zakresie oznaczania
zwi¹zków organicznych w próbkach gleb. Oprócz podstawowych zanieczyszczeñ
wêglowodorowych, tj. olej mineralny, BTEX, suma benzyn (C6-C12) i WWA, analizowane s¹ równie¿ parametry dodatkowe, jak chlorofenole, chlorobenzeny,
wêglowodory alifatyczne chlorowane, PCBs oraz pestycydy chloroorganiczne. W celu
szybkiej oceny szkód w środowisku, opracowaliśmy autorskie narzêdzie do wstêpnej
STANDARDTRACE.
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