
Opis techniczny 

do projektu branży sanitarnej ul. Gorzowskiej w m. Zielona Góra 
 
1. Dane ogólne 

1.1. Inwestor  

„ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” SP. Z O.O. 
ul.Zjednoczenia 110A 
65-120 Zielona Góra 

1.2. Obiekt 

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
1.3. Lokalizacja 

Zielona Góra, ul. Gorzowska, obręb 12 działki ewid.: 215/25; 238/3; 238/4; 
238/1; 213; 231 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociągowej, oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej bytowo-gospodarczej. 
 
Sieci: 

 sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200. 

 sieć wodociągowa PE Ø125, stal/PE DN80 
 
3. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora; 

 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
sanitarnej. 

 
4. Sieć wodociągowa 

4.1. Obliczenie zapotrzebowania na wodę 

 

  

Pow 
[ha] 

qj 
[l/d] 

Nd Nh 
Qd.śr 
[m3/d] 

Qd.max 
[m3/d] 

Qh.śr 
[m3/h] 

Qh.max 
[m3/h] 

Przemysł 11 2000 1,2 3 22,000 26,400 1,100 3,300 

Podlewanie 

zieleni 2,94 25000 1 1 73,500 73,500 3,063 3,063 

  RAZEM: 95,500 99,900 4,163 6,363 

 
 
Potrzeby p. poż. 
Miarodajne zapotrzebowanie wody: 
 Qm = Qpoż. + 0,15 Qgosp. = 10 + 0,15 x (6,363 / 3,6) = 10,27 l/s 
 
  



4.2. Sieć wodociągowa 

 Projektowana sieć włączona będzie do istniejącej w125 w punkcie Wwł w ulicy 
Gorzowskiej za pomocą trójnika i zasuwy klinowej kołnierzowej.  
Sieć wodociągową projektuje się z rur PE 100 SDR 11 (pN 16 atm.) średnicy 125 mm, 
90mm o połączeniach zgrzewanych i kołnierzowych. 
Zasuwy wyposażone w obudowy teleskopowe ze skrzynką uliczną sztywną z 
uniwersalną płytą podkładową do skrzynek ulicznych. Zasuwę oznakować tabliczką 
orientacyjną zgodnie z normą PN-B-09700. 
Zaopatrzenie w wodę dla celów p. poż. za pośrednictwem projektowanych hydrantów 
DN 80mm nadziemnych. Hydrant odcinany zasuwą kołnierzową miękkouszczelniającą 
typ E z gładkim i wolnym przelotem. Zasuwa z obudową i skrzynką. Hydranty należy 
oznakować tabliczką orientacyjną zamontowaną na słupku ze stali ocynkowanej 1 ½ 
cala (DN40). 
Stosowanie bloków podporowych w budowie rurociągów PE ogranicza się do 
stosowania przy „mieszanych zestawach materiałowych”, więc przy zasuwach 
żeliwnych, hydrantach żeliwnych. 
Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z wymogami WTP nr154/2016 z dnia 
03.08.2016r. 
 

 



4.3. Zabezpieczenie w wodę przeciwpożarową 

Podstawowe zabezpieczenie przed pożarem stanowi system hydrantów p. poż. Ø 
80mm. Wydajność 1 hydrantu - 10 dm3/s konieczne ciśnienie na wylocie minimum 2 
atm. Na sieci zaprojektowano 5 hydrantów nadziemnych. 

4.4. Rozwiązania techniczne 

Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczyć osie trasy sieci 
wodociągowej mając na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Przewód 
wodociągowy układać w wykopach szerokoprzestrzennych nieoszalowanych. W ulicach 
o dużym zagęszczeniu uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie wykopy penetracyjne 
celem wytyczenia usytuowania istniejącego uzbrojenia. Teren objęty bezpośrednio 
robotami ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej oświetlić. Wykopy prowadzić w miarę 
możliwości od najniższych punktów sieci, wykonując ją odcinkami o zadanej długości do 
50 m, mając na uwadze zachowanie ciągłości ruchu pojazdów i dojazdów do 
nieruchomości. 
Sposób wykonywania wykopów mechaniczny i ręcznie na odcinkach po 1,5 m przy 
skrzyżowaniu z kablami telefonicznymi i energetycznymi, sąsiedztwie słupów. Na 
odcinkach o małych zbliżeniach w stosunku do istniejącego uzbrojenia przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać wykopy penetracyjne celem potwierdzenia 
lokalizacji istniejącego uzbrojenia. 
 
Układanie rurociągów 
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony 
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-
86/B-02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia 
jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia 
korozyjnego. 
W przypadku, gdy nie jest spełniony warunek podłoża z naturalnego gruntu sypkiego, 
należy wykonać podsypkę z piasku gr. 20 cm.  
 
Podłoże pod rurociąg 
Rzędną dna wykopu wykonać 20 cm niżej projektowanej następnie wykonać podsypkę 
z piasku zagęszczonego grubości 20 cm a następnie zasypkę z piasku w klasie 
zagęszczenia W (dobre). 
Zasypkę nad rurą – prowadzić dowożonym gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką 
do wysokości minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszą zasypkę prowadzić warstwami z 
zagęszczeniem stosując również grunt piaszczysty dowożony. 
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie może przekraczać ±3 
cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu. 
Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymogami producentów. 
Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru 
geodezyjnego. 
 
Podsypka,  obsypka i zagęszczenie 
Przed zasypaniem wykopu jego dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 
0,3m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno - lub średnioziarnisty wg 
PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 



Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się piaskiem warstwami 
co 0,3 m z jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
Roboty instalacyjno - montażowe 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia 
przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na 
ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 
ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 
stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą 
stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy 
starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury 
uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 
Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 
wielokrążków lub dźwigów . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 
Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, 
gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków 
przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane ze 
spadkiem podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu 
oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu 
symetrycznie do swej osi. 
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda 
Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może 
przekraczać ±10mm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 
nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć ±3mm i nie mogą powodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
Nad rurociągiem ca 30cm ułożyć taśmę koloru niebieskiego z wtopionym drutem 
metalowym. 
Na przewodach wodociągowych powinna być zamontowana armatura  na 
minimalne ciśnienie nominalne 1,6 MPa (16 bar). Powyższe dotyczy również  
zastosowanych rur i kształtek. Armatura  sieci  wodociągowych  powinna  być  
oznakowana  za  pomocą jednolitych  tabliczek orientacyjnych  wg PN-B-
09700. 
 
Montaż przewodów PE  
Przewody z PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C ÷ 30°C , jednakże z uwagi 
na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5°C.  
Montaż w umocnionym wykopie, odwodnionym w miejscach występowania wody 
gruntowej.  
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz z PE są podane przez 
producentów tych wyrobów. 
Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Próba ciśnieniowa rurociągów sieci wodociągowej 
Przed zasypaniem rurociągu należy wykonać próbę na ciśnienie zgodnie 
z normą PN-B-10725 stosując ciśnienie próbne - 10 atm. 



Zasady ogólne 
Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągu ciśnieniowym 
z PE należy przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną. 
Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i po wykonaniu 
warstwy ochronnej. 
 Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków.  
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, 
jednakże na żądanie Inwestora lub Użytkownika, próbę szczelności należy 
przeprowadzać również dla całego przewodu. 
Niezależnie od wymagań określonych w normie, przed przystąpieniem do 
przeprowadzania próby szczelności, należy zachować następujące warunki: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z 
obowiązującymi normami, 

 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

 odcinek przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami, 

 dokładnie wykonana obsypka i zamocowane złącza, 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

 profil przewodu powinien być wykonany z lekkim nachyleniem i powinien 
umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia odpowietrzające 
powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 

 odcinek poddany próbie może mieć długość około 600 m - dla wykopów 
nieumocowanych ze skarpami, 

 próba może się odbyć najwcześniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki. 
 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z zaleceniami Norm. 
Podczas wykonywania próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad 
ogólnych: 

 wykonanie rurociągu powinno być zgodne z instrukcjami podanymi przez 
producenta, 

 odpowietrzenia rurociągu powinny znajdować się w jego najwyższych punktach, 
a podczas napełniania powinny być otwarte, 

 badany odcinek przewodu należy wypełniać wodą od najniższego punktu, 

 prędkość napełniana powinna wynosić 7 godzin/km rurociągu, niezależnie od 
jego średnicy, 

 temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20 Co, 

 przewód nie powinien być nasłoneczniony , a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może spaść poniżej +1 Co, 

 próbę ciśnienia należy przeprowadzać co najmniej 48 godzin po zasypaniu 
rurociągu. 

Po wykonanej pozytywnej próbie szczelności i płukaniu sieci należy wykonać badania 
bakteriologiczne. 
 
Interpretacja wyników próby szczelności sieci wodociągowej 
Jednym z podstawowych kryteriów oceny jakości wykonywanych prac instalacyjnych 
jest tak zwana próba szczelności. Próba taka powinna być przeprowadzona zgodnie z 
obowiązującymi normami. Wymagana procedura badania szczelności odcinków 
przewodu z zastosowaniem próby hydraulicznej opisana jest w Polskiej Normie. W celu 
ułatwienia praktycznego wykonania zadania, z uwzględnieniem właściwości lepko 
sprężystych rurociągów wykonanych z tworzyw termoplastycznych, należy kierować się 
wskazówkami podanymi przez Producenta rur. 
Rurociągi wykonane z materiałów lepko sprężystych poddane działaniu stałego 
naprężenia, jakim podczas próby szczelności jest ciśnienie wewnętrzne, ulegają 
odkształceniu polegającym na zwiększaniu się ich średnicy i długości. Czas trwania 
takiego odkształcenia równy jest czasowi działania naprężenia. Mówimy wówczas, że 



materiał z jakiego wykonany jest rurociąg ulega pełzaniu. Pełzanie to ma szczególne 
znaczenie w przypadku rur wykonanych z PE i PP. Rury z PVC również ulegają 
zjawisku pełzania, ale w mniejszym stopniu. Jak łatwo przewidzieć, zwiększenie 
wymiarów poddawanego próbie szczelności rurociągu w wyniku pełzania będzie 
powodowało spadek ciśnienia próbnego. 
W związku z tym, że wymogi Polskiej Normy nie uwzględniają zjawiska pełzania 
rurociągu wykonanego z tworzyw termoplastycznych, zaleca się stosowanie procedury 
badania szczelności opracowanej z uwzględnieniem opisanych wyżej właściwości tych 
materiałów. 
Ogólna zasada wykonywania próby szczelności polega na wypełnieniu wodą 
poddawanego próbie odcinka sieci. Następnie ciśnienie w przewodzie podnosi się do 
określonej warunkami technicznymi wartości, a po upływie wymaganego czasu ustala 
się ilość wody, jaką ewentualnie należy dopompować, aby utrzymać stałą wartość 
wymaganego ciśnienia. Właśnie na podstawie tej ilości wody ustalana jest szczelność 
przewodu. 
Przebieg samej próby hydraulicznej przedstawiono poniżej: 

 Ustala się wartość ciśnienia próbnego Pp równą ciśnieniu nominalnemu PN. 
Ciśnienie takie należy utrzymywać przez okres dwóch godzin, a jego ewentualne 
niewielkie spadki (w granicach 0,2 bar) należy rekompensować poprzez 
dopompowanie wody, 

 Następnie wartość ciśnienia próbnego Pp zwiększa się do wartości Pp = 1,5 PN i 
utrzymuje przez okres dwóch godzin z ewentualnym ponownym 
dopompowaniem wody, 

 Po upływie tego czasu wartość ciśnienia próbnego ponownie zmniejsza się do 
wartości ciśnienia nominalnego, a po upływie jednej godziny sprawdza się czy 
dla utrzymania tej wartości ciśnienia konieczne jest dopompowanie wody do 
przewodu. Jeśli tak, to ilość dopompowanej wody nie może przekroczyć wartości 
maksymalnej określonej ze wzoru podawanego przez producenta rur. 

 
Wymagania techniczno - materiałowe dla przyjętych rozwiązań  projektowych: 
Zasuwy  kołnierzowe: 

 ciśnienie nominalne min. PN 1,6 MPa, 

 długość zabudowy F5, 

 korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo 
producenta oznakowane  na korpusie  w postaci odlewu, 

 owiercenie  kołnierzy  wg PN 

 pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz,  elastomerem 
dopuszczonym  do kontaktu  z wodą pitną, 

 przelot  korpusu zasuwy- nominalny, pełny   bez  gniazda w miejscu zamknięcia, 

 wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w 
niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

 uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne , uszczelki typu o- ring, nakrętka 
wrzeciona z mosiądzu  utwardzonego  powierzchniowo, 

 zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią- uszczelka 
czyszcząca oraz pierścień  zabezpieczający  przed  wykręceniem tulei, 

 śruby mocujące pokrywę- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, 
zabezpieczona masą zalewową, 

 zabezpieczenie antykorozyjne- zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 
grubość warstwy min. 250µm, 

 możliwość  wymiany  uszczelnienia  wrzeciona  pod ciśnieniem, kolor niebieski. 
 

  



Skrzynki do zasuw: 

 korpus żel. 

 pokrywa żeliwa szare GG-20, 

 wkładka - stal nierdzewna, 

 śruba - stal nierdzewna. 
 

Obudowy  teleskopowe  do zasuw: 

 wrzeciono - stal ocynkowana, 

 rura osłonowa - HDPE, 

 kołpak - żeliwo GG-25. 
 

Hydranty  nadziemne  DN 80 z dwoma  nasadami z podwójnym  zamknięciem: 

 ciśnienie nominalne  1,6 MPa, 

 połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 

 korpus górny, korpus dolny -żeliwo sferoidalne min GGG-40  na  korpusie 
oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne, materiał korpusu w postaci odlewu, 

 kolumna żeliwo  sferoidalne   min. GGG-40  lub stal nierdzewna, 

 zabezpieczenie  nasad-  pokrywa  nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 

 wrzeciono (trzpień) - stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 

 uszczelnienie wrzeciona -podwójne o-ringi, 

 nakrętka wrzeciona  -mosiądz o podwyższonej  wytrzymałości, 

 odwodnienie samoczynne  z chwilą pełnego  odcięcia przepływu  tj. w 
położeniach pośrednich  i przy całkowitym  otwarciu powinno być  suche, 

 grzyb (tłok hydrantu) -pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do 
kontaktu z wodą pitną, 

 zabezpieczenie antykorozyjne - zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 
grubość warstwy  min. 250µm  lub emaliowanie  , część zewnętrzna  odporna na 
promienie UV, 

 kolor czerwony, 

 wymagane  certyfikaty i atesty PZH,  CE, dopuszczone  do stosowania w 
Polsce. 

 z zabezpieczeniem w przypadku złamania 
 

Zalecany materiał rur do zastosowania w systemie sieci i przyłączy wodociągowych: 
PE 100 SDR 11 oraz PE80 SDR11 (wyłącznie dla przyłączy). 
Rury PE wymagają zgodności z normą PN EN 12201 i powinny posiadać aprobatę 
IBDiM oraz  ITB. 
W przypadku technologii bezwykopowych stosować rury trójwarstwowe o połączeniach 
molekularnych warstw, z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego PE100RC SDR 
11 o grubości ścianki zewnętrznej i wewnętrznej 25% nominalnej grubości ścianki rury. 
Odporność rur na skutki nacięć i zarysowań winna być potwierdzona przez niezależne, 
uznane instytuty badawcze (pozytywne testy karbu, nacisku punktowego i pełnego 
pełzania karbu - FNCT dla 8760 godzin). Ponadto rury do metody bezwykopowej winny 
posiadać system zapewnienia jakości tj. dostarczane będą z certyfikatem zgodnym z 
EN 10204-3.1 zawierającym wyniki  badań dla każdej partii produkcyjnej. Wymagana 
jest  także  zgodność  ze  specyfikacją PAS 1075 potwierdzoną  certyfikatami DIN 
CERTCO. 
 
 
  



4.5. Ogólne warunki odbioru robót 

W ramach badań i odbioru należy uwzględnić: 

 Wykopy: sprawdzenie zgodności cech mechanicznych gruntu rodzimego  

 z przyjętym w projekcie, na poziomie obsypki rury, 

 Podłoże nienośne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia, 

 Podsypka (warstwa wyrównawcza):zgodności wymiarów, rodzaj materiału i 
wskaźnika zagęszczenia, 

 Obsypka w strefie rurociągu: zgodność wymiarów rodzaju materiału oraz 
wskaźnika zagęszczenia, Zasypka do poziomu terenu gruntem mineralnym - 
piasek, 

 Szczelność przewodu: próby szczelności, 

 Zasypka wykopu: materiał, wskaźnik zagęszczenia pod drogami, 
Badania na deformację przekroju poprzecznego rurociągu w przypadku przewodów 
kanalizacyjnych. 
Badania dotyczące robót należy przeprowadzać zgodnie z postanowieniami norm. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, 
określonymi metodą Proctora. 
Zależnie od przyjętej technologii i organizacji robót w procesie realizacji budowy mają 
miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót podlegających 
zakryciu przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu. 
Odbiór końcowy obejmuje odbiór przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do 
eksploatacji. 
Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonywane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Użytkownika. 
 
5. KANALIZACJA SANITARNA  

5.1. Ilość odprowadzonych ścieków z budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

 Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto w ilości 90% zużycia wody: 
 
 Qśrd= 22,007*0,9= 19,81m3/d 
 Qmaxh= 3,3*0,9= 2,97m3/h 

5.2. Opis systemu kanalizacyjnego 

Obecnie na terenie inwestycji nie ma systemu kanalizacji sanitarnej. Projektowaną 
kanalizację należy włączyć w istniejącą kanalizację sanitarną w ul. Gorzowskiej. 
Włączenie należy wykonać do istniejącego odgałęzienia kanalizacji sanitarnej Φ200 
zlokalizowanego w ul. Gorzowskiej i wyprowadzone w kierunku działki ew nr 232/7. 

5.3. Kanalizacja grawitacyjna 

Kanały sanitarne grawitacyjne 

  Projektowane kanały należy wykonać z rur PCV klasy S, sztywności 
obwodowej SN 8 kN/m2 (o jednolitej ściance, bez rdzenia spienionego) o przekrojach Ø 
200 x 5,9 mm z uszczelką, łączonych na uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w 
kielichu rury. Uzbrojenie przewodów stanowią studzienki kanalizacyjne Ø 1,2; 1,0 m z 
kręgów żelbetowych Beton B-45 z włazem żeliwnym klasy D400. 
 
Przyłącza sanitarne grawitacyjne 

 Projektowane przyłącza należy wykonać z rur PCV klasy S, sztywności 
obwodowej SN 8 kN/m2 (o jednolitej ściance, bez rdzenia spienionego) o przekrojach 
Φ200 x 5,9 mm z uszczelką, łączonych na uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w 
kielichu rury. Przyłącza zakończyć na granicy działki korkiem kanalizacyjnym Ø 200. 
 
  



Studzienki rewizyjne żelbetowe 
Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych (1200,1000 mm) z prefabrykowanym 
elementem dennym z betonu B45 łączonych na uszczelki. Kineta w studni wykonana ze 
spadkiem 0,5÷1,0%, różnica rzędnych dopływ-odpływ 1÷2 cm. Zwieńczenie stanowią 
włazy niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane) bez 
wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50mm bez podcięcia 
klasy D400. Przejścia przewodów przez ściany w zamontowanych fabrycznie 
przejściach szczelnych. Włazy w wykonaniu z żeliwa szarego lub z wypełnieniem 
betonowym. 
Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych 1200 mm stosować przy zagłębieniu dna 
powyżej 3m. Przy zagłębieniu dna od 2 do 3m stosować studnie 1000 mm. 
W studzienkach kaskadowych montowane przejścia szczelne do połączenia 
kaskadowego ze spadkiem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studzienki. 
Podłączenia dopływów bocznych kanalizacyjnych w ścianie studni wg kaskady bez 
dopływu w dnie dla h do 0,5 m nad dnem studni poprzez tuleję przejścia w betonie. Przy 
większych kaskadach z dopływem dolnym za pośrednictwem rury spadowej 
montowanej na zewnątrz studni. 

5.4. Rozwiązania techniczne 

Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wytyczyć osie trasy sieci 
kanalizacyjnej mając na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. W ulicach o dużym 
zagęszczeniu uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie wykopy penetracyjne celem 
wytyczenia usytuowania istniejącego uzbrojenia. Teren objęty bezpośrednio robotami 
ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej oświetlić. Wykopy prowadzić w miarę 
możliwości od najniższych punktów sieci, wykonując ją odcinkami o żądanej długości do 
50 m. 
Na ciągach pieszych wykonać kładki o szerokości 0,7 m. W miejscach dojazdu do 
posesji i dróg gruntowych wykonać mostki dla przejazdu środków transportowych z 
uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. 
Sposób wykonywania wykopów mechaniczny i ręcznie na odcinkach po 1,5 m przy 
skrzyżowaniu z kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecią wodociągową, 
sąsiedztwie słupów. Na odcinkach, gdzie zbliżenia trasy kolektora są mniejsze niż 1,25 
m wykopy należy wykonywać ręcznie lub lekkim sprzętem typu minikoparki. Na 
odcinkach o małych zbliżeniach w stosunku do istniejącego uzbrojenia przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać wykopy penetracyjne celem potwierdzenia 
lokalizacji istniejącego uzbrojenia. W trakcie robót napotkane i przerwane sączki 
drenarskie należy odtworzyć układając na zagęszczonym podłożu nowe odcinki rur 
drenażowych z PVC i obsypką żwirową. 
Roboty w zakresie układania rurociągów poprzedza wykonanie wykopów obiektowych 
pod studnie rewizyjne. Wykopy wykonać jako szerokoprzestrzenne. Wykopy obiektowe 
pod studzienki należy wykonać jako umocnione. Przy posadowieniu studzienek w 
warstwie gruntów plastycznych wykonać podsypkę z piasku 20 cm.  
 
Układanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej 
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony 
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN 
86/B02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia 
jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia 
korozyjnego. 
W przypadku, gdy nie jest spełniony warunek podłoża z naturalnego gruntu sypkiego, 
należy wykonać podsypkę z piasku gr. 20 cm. 
 
  



Montaż przewodów PVC  
Przewody z PVC i PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Montaż w umocnionym 
wykopie, odwodnionym w miejscach występowania wody gruntowej.  
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od 
punktu o rzędnej niższej do punktu o rzędnej wyższej. Zastosować rury i kształtki z 
PVC-U posiadające efektywny, bezpieczny i całkowicie szczelny systemu 
uszczelniający (dwuelementowa, montowana automatycznie w fazie produkcji 
uszczelka zapewnia pełną szczelność i trwałość systemu, a także skraca czas montażu 
rur). 
Wykorzystano w nim specjalną technologię produkcji połączeń opartą na formowaniu 
kielicha łącznie z osadzoną w nim na stałe dwuelementową uszczelką. 
 
Celem wykonania połączenia należy:  

 usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z 
bosego końca kolejnej rury, 

 ustawić współosiowo łączone elementy,  

 posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 

 wcisnąć bosy koniec do kielicha, bosy koniec rury należy wciskać aż do 
osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnętrznej 
powierzchni rury. Jeżeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska się do końca 
kielicha (do oporu), a następnie cofa o około 1 cm. Jeżeli połączenie zostanie 
nadmiernie dociśnięte powodując, że bosy koniec wejdzie zbyt głęboko w 
kołnierz kielicha, może to spowodować utratę elastyczności połączenia. 
Nierównomierne osiadanie wykopu może spowodować, że połączenie takie 
będzie nieszczelne, nie należy dociskać złącza poza wyznaczony na każdej 
rurze znak. 

 
UWAGA:  

 Po nasmarowaniu końców bosych rur nie można dopuścić do ich kontaktu z 
gruntem podłoża, ponieważ obcy materiał może przykleić się do pokrytej 
środkiem poślizgowym powierzchni, a następnie zablokować się pomiędzy 
uszczelką i powierzchnią kielicha. W konsekwencji może to doprowadzić do 
przecieków na złączu . Podobna sytuacja może wystąpić przy bardzo silnych 
wiatrach porywających suche ziarna gruntu i przyklejających je do posmarowanej 
rury. Nie można również doprowadzić do zabrudzenia kielicha.  

 Montując przewody należy upewnić się, że poszczególne odcinki rur ułożone są 
w linii prostej i nie są odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego 
kierunku. Niewłaściwe ustawienie może utrudniać lub uniemożliwiać montaż. 
Należy również pamiętać, że odchylenie nadmiernie dociśniętego złącza może 
spowodować jego nieszczelność. 

 
Montaż złącza. 
Wciskanie bosego końca rury PVC-U do kielicha może być wykonywane z 
zastosowaniem prostej dźwigni przy użyciu drążka stalowego i drewnianego klocka lub 
z dociskiem podłużnym za pomocą obejmy pierścieniowej i wyciągarki z mechanizmem 
zapadkowym (dla rur o większych średnicach).  
Przy stosowaniu stalowego drążka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia 
rury, należy wbić stalowy drążek w dno wykopu, a następnie umieścić drewniany klocek 
na końcu rury od strony kielicha i docisnąć rurę do osiągnięcia oznaczonej granicy 
wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem prętem. Należy 
pamiętać, że przy niskich temperaturach układanie za pomocą drążka i klocka 
drewnianego jest trudniejsze, ponieważ niska temperatura powoduje, że pierścienie 



uszczelniające stają się sztywniejsze. Decyzja należy do wykonawcy, jaka metoda 
będzie stosowana do montażu rurociągu przy niskich temperaturach. 
Niedozwolone jest używanie łyżki koparki do wciskania rury w kielich. 
 
Cięcie rur. 
Przy montażu studzienek, węzłów i armatury na trasie przewodów, zachodzi często 
konieczność skracania odcinków rur o standardowej długości do długości wymaganej 
przy montażu. 
Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego końca rury. Cięcia dokonuje się piłą 
mechaniczną lub piłą ręczną np. do drewna. 
Cięcie powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Można to 
zrealizować przez umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach 
dostosowanych do średnicy rury . 
Przycinanie skracanie kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne. 
 
Kolejność czynności przy cięciu rury: 
Oznaczyć na powierzchni zewnętrznej rury linię cięcia oraz granicę wcisku rury w kielich 
w odległości od linii cięcia takiej jak długość fabrycznie oznaczona na bosym końcu. 
1. Umieścić rurę w korytku drewnianym tak, aby linia cięcia rury znalazła się naprzeciw 
szczeliny w ściankach korytka. 
2. Przytrzymać rurę w korytku i dokonać cięcia. Przycięta końcówka rury wymaga 
fazowania.  
3.Wykonać fazowanie końcówki rury za pomocą pilnika zdzieraka. 
4.Wygładzić powierzchnie cięcia i fazowania oraz wyokrąglić krawędzie za pomocą 
pilnika gładzika. 
5.Posmarować końcówkę środkiem poślizgowym.  
Po wykonaniu tych czynności końcówka bosego końca rury jest gotowa do wsunięcia w 
kielich. 
 
Roboty odwodnieniowe 
Odcinki sieci przebiegające w wodzie gruntowej o głębokości większej niż 0,3 m nad 
projektowaną rzędną dna wykopu należy odwodnić igłofiltrami o rozstawie co 0,4 m. 
Pozostałe odcinki w miejscach gdzie może wystąpić woda gruntowa o miąższości do 
0,3 m ponad rzędna projektowanego wykopu odwodnić poprzez ułożenie drenażu 
korytkowego, ze studzienkami zbiorczymi i pompowaniem wody z nich. Obniżony 
poziom wody gruntowej utrzymywać na rzędnej 0,5 m po dnem wykopu w całym czasie 
trwania robót, bez przerw w pompowaniu w okresie poza zmianą roboczą w dobie. 
Wodę z odwodnienia wykopów odprowadzić rurociągami tymczasowymi do istniejących 
rowów terenowych lub kolektora kanalizacji deszczowej. Dla części wykopów liniowych 
o rzędnej dna poniżej poziomu wody gruntowej należy wykonać odwodnienie przed 
rozpoczęciem głębienia. 
 
Próba szczelności, oznakowanie 
Próba przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z PVC  
Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na: 

 eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu, 

 infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
Próba szczelności na eksfiltrację: 
Jako pierwsze nadanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 

 Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między 
studzienkami rewizyjnymi. 

 Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie 
osypki, a w miejscach łuków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony 
przed rozszczelnieniem się złącz podczas wykonywania prób szczelności. 



 Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypką) całych rurociągów przed 
wykonaniem prób szczelności w przypadku zamontowania rur z uszczelką 
Sewer-Lock.  

 Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione za 
pomocą balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz 
umocowanych w sposób zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas 
próby.  

 Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 
0,5 m poniżej dna wykopu. 

 Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną 
niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

 Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu 
zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu 
wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek 
przewodu pozostawić przez 1 godzinę w celu należytego odpowietrzenia i 
ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 

 Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody 
w studzience górnej. Czas próby wynosi: 

o 30 min – dla odcinka przewodu do 50 m, 
o 60 min – dla odcinka przewodu powyżej 50 m. 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód o 
uszczelnieniu Sewer-Lock zachowuje szczelność na infiltrację, wobec czego wykonanie 
jej może być zaniechane. 
Próbę szczelności rurociągów technologicznych należy wykonać i odebrać zgodnie z 
normą PN-B-10725; 1997 
 
Wymagania techniczno - materiałowe dla przyjętych rozwiązań  projektowych: 
Kanały układać ze spadkiem zabezpieczającym co najmniej utrzymanie minimalnych 
prędkości przepływów warunkujących samooczyszczenie się kanałów, lecz nie 
mniejszym niż: 

 dla kanałów sanitarnych o średnicy Ø 200mm – 0,5% 

 dla przyłączy oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 160 
mm – 1,5% 

 dla przyłączy  oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnych i deszczowej o 
średnicy Ø 200 mm – 1% 

 dla kanałów ogólnospławnych o średnicy Ø 300 mm – 0,3% 
z zastrzeżeniem stosowania minimalnych spadków w sytuacjach uzasadnionych 
Maksymalny dopuszczalny spadek dla kanałów, na których usytuowano studzienki 
inspekcyjne o średnicach Ø 315 mm, Ø 400 mm i Ø 425 mm (z trzonem PVC SN4 lub 
PP SN4), przy włączeniach „in situ” oraz przy włączeniu kaskadowym wynosi 3%. 
W miejscach załamań kanału, odgałęzień oraz zmiany głębokości posadowienia kanału 
lokalizować studnie kanalizacyjne. Wymagania stawiane studniom kanalizacyjnym 
zawarte są w normie PN-EN 1917:2004. 
Zaleca się stosowanie w pasach drogowych studni betonowych odpowiadających 
następującym wymaganiom: 

 nasiąkliwość betonu nie większa niż 5% 

 szerokość rozwarcia rys 0,1mm 

 wskaźnik w/c nie większy niż 0,45 

 maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu 

 beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich 
elementach betonowych studni, także w kinecie, w klasie C35/45 (B45) 

 elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z 
PN-EM 197-1 

 zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spełniających 
wymagania EN 681-1 



 Studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem 
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką, zgodnie z 
PN-EN 13101 

 minimalna siła wyrywająca stopień ≥5kN 

 posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w jezdni wymaga jedynie 
odpowiedniego dogęszczenia gruntu 

 posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i 
twardoplastycznym wymaga pogłębienia wykopu o 0,25m i zastąpienia 
usuniętego gruntu żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczonym piaskiem 

 posadowienie studni na gruntach słabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, 
miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga całkowitej wymiany gruntu na 
dobrzezagęszczalny grunt sypki (wskaźnik uziarnienia U>5 zagęszczony do 
wskaźnika Is nie mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego 
gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na 
fundamencie zmniejszającym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu 
posadowienia studni grubej warstwy słabego gruntu, zastosowania 
mikropalowania 

 zwieńczenie studni wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej; dopuszcza 
się przykrycie studni płytą pokrywową opartą na pierścieniu odciążającym 

Studnie o średnicach Ø 315 mm, Ø 400 mm i Ø 425 mm, stosować w taki sposób, aby 
możliwe było wprowadzenie kamery TV do kanału. Wymagania w tym zakresie dotyczą 
szczególnie obszarów, na których występuje system kanalizacji sanitarnej z 
odprowadzeniem ścieków do przepompowni. 
Na kanalizacji, w miejskich pasach drogowych stosować wyłącznie włazy 
niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki 
amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50mm bez podcięcia, wykonane 
zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000. Zaleca się wykonanie włazów z 
żeliwa szarego. Dopuszcza się stosowanie włazów z wypełnieniem betonowym. 
Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie posesji wykonać zgodnie z normą 
PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000. 
Materiały do budowy kanałów: rury i kształtki kamionkowe kielichowe łączone na 
uszczelki i bezkielichowe łączone przy pomocy muf, żywice poliestrowe, PVC-lite o 
jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401:2009 (w terenach zielonych stosować 
rury klasy min. SN4 a na terenie obciążonym ruchem kołowym SN8) oraz PP (SN min 
0,8 kN/m2) zgodnie z normą PN-EN 1852. Dobór materiału rur zależy od wymaganej 
średnicy rur oraz warunków, w jakich będzie kanał budowany i eksploatowany. 
Otwór w studzience tworzywowej przy włączeniu przewodu poprzez wkładkę in situ 
wykonać stosując oryginalną piłę nawiertak. 

5.5. Ogólne warunki odbioru robót 

W ramach badań i odbioru należy uwzględnić: 

 Wykopy: sprawdzenie zgodności cech mechanicznych gruntu rodzimego z 
przyjętym w projekcie, na poziomie obsypki rury, 

 Podłoże nienośne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia, 

 Podsypka(warstwa wyrównawcza): zgodności wymiarów, rodzaj materiału i 
wskaźnika zagęszczenia, 

 Obsypka w strefie rurociągu: zgodność wymiarów rodzaju materiału oraz 
wskaźnika zagęszczenia, 

 Szczelność przewodu: próby szczelności, 

 Zasypka wykopu: materiał, wskaźnik zagęszczenia pod drogami, 

 Badania na deformację przekroju poprzecznego rurociągu w przypadku 
przewodów kanalizacyjnych. 

Badania dotyczące robót należy przeprowadzać zgodnie z postanowieniami norm. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, 
określonymi metodą Proctora. 



Zależnie od przyjętej technologii i organizacji robót w procesie realizacji budowy mają 
miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót podlegających 
zakryciu przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu. 
Odbiór końcowy obejmuje odbiór przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do 
eksploatacji. 
Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru końcowego sieci kanalizacyjnej 
jest pozytywny wynik przeglądu kamerą TV projektowanego kanału po jego 
wybudowaniu i zasypaniu. 
Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonywane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Użytkownika i powinny być 
potwierdzone odpowiednimi protokołami. 

5.6. Wytyczne wykonania i uwagi dla wykonawcy 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie ich rozpoczęcia powiadomić 
wszystkich właścicieli uzbrojenia podziemnego, a następnie przeprowadzić 
próbne przekopy w celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia; 

 Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, 
przestrzegając normy BN-85/8836-02; 

 W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie podziemne, należy 
powiadomić użytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postępowania uzgodnić 
wpisem do dziennika budowy; 

 Układanie rur w wykopie prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi COBRTIINSTAL; 

 Próby szczelności kanału, studzienek po uprzednim przepłukaniu wykonać 
zgodnie z wytycznymi instrukcji oraz obowiązującymi normami w tym zakresie; 

 Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zgłosić do OPGK celem 
dokonania inwentaryzacji syt.-wysok. ułożonych przewodów; 

 W czasie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie 
transportu, składowania materiałów, zabezpieczania wykopów, oznakowania 
miejsc niebezpiecznych; 

 Wszelkiego rodzaju odstępstwa w stosunku do założeń projektowych wymagają 
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru; 

 Całość wykonać zgodnie z WTWiO 

 
6. Badania geologiczne 

6.1. Ustalenie kategorii geotechnicznej 

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydują dwa podstawowe kryteria: 
rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podłoża gruntowego. 
W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (siec wodociągowa 
i kanalizacyjna) oraz prostymi warunkami gruntowymi, gdyż stwierdzono: 

 występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych genetycznie; 

 występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych litologicznie; 

 horyzontalne zaleganie warstw gruntów; 

 brak wód podziemnych do głębokości sondowania (za wyjątkiem dna zbiornika); 

 brak występowania gruntów nienośnych; 

 brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
W związku z powyższym według Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.09.1998 należy 
zaliczyć opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. 

6.2. Opis budowy geologicznej 

Budowa geologiczna badanego terenu została rozpoznana do głębokości 3,0 – 8,0 
p.p.tt. i jest ona niezmienna przestrzennie. Stwierdzono osady czwartorzędowego 
holoceńskiego (gleba, nasypy) oraz plejstoceńskiego wykształcone w facji 
wodnolodowcowej oraz zastoiskowej. 
Od powierzchni terenu występuje warstwa gleby o miąższościach 10-50cm. 



Poniżej znajdują się osady wodnolodowcowe wyszktałcone jako piaski średnie oraz 
drobne. 
Jedynie w archiwalnym punkcie sondowania stwierdzono niewielką wkładkę pułów na 
głębokości ok. 3,5m oraz warstwę glin pylastych na głębokości ok. 5-7,5m. 
Przewarstwienia pylastych gruntów zastoiskowych są charakterystyczne dla tego 
terenu. 
Pisaki charakteryzują się stanem średniozagęszczonym. Miąższość piasków powinna 
wynosić kilkanaście metrów. 
Powyższa budowa geologiczna jest typowa dla tarasów kemowych w Zielonej Górze. 

6.3. Opis warunków hydrogeologicznych 

W wykonanych punktach sondowania nie stwierdzono występowania wody gruntowej, 
za wyjątkiem punktu usytuowanego w dnie istniejącego zbiornika (wyrobiska dawnej 
żwirowni), gdzie swobodne zwierciadło wody występowało na głębokości 0,85m. Są to 
wartości średnie. 
 
7. Wykaz norm związanych 

 
PN-88/B 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-86/B 02480 Grunty budowlane. Określenie, symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-66/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  i 
badania przy odbiorze. 
PN-74/B 02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
PN-81/B 10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-86/B 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych 
PN-92/B 10729 Studzienki kanalizacyjne 
COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 
PN-S-02204 Odwadnianie dróg. 
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