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Planowanie inwestycji systemu retencyjnego dla wód O/R

Ilość ścieków z 
wód opadowych

Czy jest 
odbiornik* dla 

wód opadowych

TAK

NIE

Konieczność wykonania  
podłączenia do odbiornika 
z lub bez budowy retencji 
w zależności od tego czy są 
ograniczenia, czy też  ich 
nie ma

Czy są ograniczenia 
zrzutu do odbiornika

• Bezpośrednie odprowadzenie do 
odbiornika

• Budowa rozwiązań do 
wykorzystania i spożytkowania 
wód opadowych na miejscu 
(podlewanie, p-poż, spłukiwanie 
ulic, „woda szara”, co umożliwia 
zmniejszenie opłat za 
odprowadzenia wód O/R do 
środowiska.

NIE

TAK

Budowa zbiornika 
retencyjnego ograniczającego 
wielkość odpływu do 
wymaganego poziomu

* Odbiornikiem mogą być:
Istniejąca kanalizacja, nowobudowana 
kanalizacja, grunt, wody powierzchniowe itp. 



Projektowanie zbiornika retencyjnego dla wód O/R  

Rodzaj kanalizacji / 
ścieków

Kanalizacja 
rozdzielcza

Kanalizacja 
ogólnospławna

Wielkość terenu 
pod zbiornik 
retencyjny

Zbiornik poziomy

Zbiornik piętrowy

Zbiornik pionowy

Badania 
geologiczne 

Rodzaj gruntów

Poziom wód 
gruntowych

Obciążenia 

Obciążenia 
komunikacyjne

Obciążenia 
gruntem

Obciążenia wodą 
gruntową

Zagospodarowanie 
terenu

Tereny mocno 
zurbanizowane

Tereny zielone

Tereny 
pozamiejskie

Rodzaj zlewni

Ścieki 
zawierające 

związki 
ropopochodne

Ścieki 
zawierające 

frakcje mineralne

Parametry wpływające na projekt 
zbiornika retencyjnego w przypadku 

wód opadowych i roztopowych

- Kształt przekroju 
poprzecznego

- Przelewy i system 
podczyszczania

- Konfiguracja 
zbiornika

- Sprawdzenie 
wyporu

- Zamknięta retencja 
lub infiltracja

- Nośność obudowy 
zbiornika

- Warunki pracy 
zbiornika 

- Metoda budowy
- Dostęp 

eksploatacyjny

- Dodatkowe 
urządzenia 
podczyszczające 
(separatory, osadniki)



Projektowanie – obliczenia hydrauliczne

➢ Obliczenia hydrauliczne
➢ Pojemność zbiornika

➢ Spadek (samooczyszczenie)

➢ Redukcja zanieczyszczeń
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Przepływ w okresie bezdeszczowym (l/s)

Zakres

samooczyszczenia

Krytyczne naprężenie styczne: 
Rury CFW-GRP =1,3 N/m2
Rury Betonowe = 2,5... 3 N/m2



Projektowanie 

Aktualnie najczęściej stosowaną metodą 
obliczenia pojemności zbiornika jest 
metoda wskaźnikowa wg niemieckiej 
wytycznej DWA-A 117. Korzysta ona z 
uproszczonej metodyki wymiarowania i na 
jej podstawie można wyliczyć objętość 
zbiornika. 

W celu poprawnego obliczenia pojemności 
zbiornika dane wejściowe dotyczące 
opadów muszą być prawidłowe.



Projektowanie 

Po wykonaniu kalkulacji wymaganej 
pojemności zbiornika należy zwrócić uwagę 
na obszar, na którym zbiornik ma zostać 
zabudowany. Możemy bowiem dany 
zbiornik wykonać jako jedna nitka, bądź też 
jako bateria równoległych do siebie komór 
retencyjnych. Dodatkowym aspektem jest 
wybór odpowiedniej średnicy zbiornika ze 
względu na różne poziomy jego 
posadowienia i instalacji.



Projektowanie – obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

➢ Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wg wytycznych ATV A127                
lub ATV 161

➢ Sprawdzenie warunku naprężeń 
➢ Sprawdzenie stateczności 

wyboczeniowej
➢ Sprawdzenie warunku odkształceń 
➢ Sprawdzenie warunku przemieszczeń 

(ugięć konstrukcji)
➢ Sprawdzenie warunku wyporu 

hydrostatycznego 



Projektowanie – obliczenia wyporu

➢ Sprawdzenie wyporu zbiornika

AF

RF

BF hmin = 0,75×DN

DN

[mm]

Minimalne zagłębienie
hmin

[m]

2000 1,50

2100 1,60

2200 1,65

2300 1,75

2400 1,80

2500 1,90

2600 1,95

2700 2,05

2800 2,10

2900 2,20

3000 2,30

Uwaga:

Wypór zbiornika nie nastąpi kiedy 
minimalna wysokość gruntu nad 
zbiornikiem wynosi 0,75 DN przy 
poziomie wody gruntowej równej 
z terenem. 

Ciężar materiału zasypowego 
wynosi 19 kN/m3
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Zabezpieczenia przeciw wyporowi hydrostatycznemu

FA = Siła wyporu [kN/m]
FR = Ciężar rurociągu [kN/m]
FB = Ciężar gruntu [kN/m]
FC = Ciężar płyty balastowej [kN/m]
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FA = Siła wyporu [kN/m]
FR = Ciężar rurociągu [kN/m]
FB = Ciężar gruntu [kN/m]



Wymagania dotyczące elementów zbiorników
➢ Rury GRP – wykop (przekrój kołowy): PN-EN 14364

➢ Rury GRP wykop (przekrój niekołowy): PN ISO 16611

➢ Rury GRP przeciskowe: PN ISO 25780

➢ Studnie i drabinki: PN-EN 15383, PN-EN 14396

➢ Połączenia (łączniki systemowe): PN-EN 1119

➢ Uszczelnienia elastomerowe: PN-EN 681

Uwaga: 

Wszystkie elementy zbiornika 
powinny spełniać wymagania 
normowe. 

Słabe ogniwo może 
dyskwalifikować cały system



Elementy wyposażenia zbiorników

Rury standardowe GRP do wykopu

Tarnowo Podgórne, 
DN 2400

Objętość 650m3



Elementy wyposażenia zbiorników

Rury przeciskowe GRP

Warszawa
DN 3000

Objętość 24000m3



Elementy wyposażenia zbiorników

Rury GRP niekołowe

Katowice
DN 3000/2400

Objętość 631m3



Elementy wyposażenia zbiorników

Rury GRP z kinetami

Rybnik
DN 1200, 1600, 1800, 2000

46 sztuk



Elementy wyposażenia zbiorników

Studnie zintegrowane
Dąbrowa Górnicza, 

DN 3600
Objętość 2410m3



Elementy wyposażenia zbiorników

Dennice 

Pitomača, Chorwacja 
DN 2500

Objętość 1000m3



Elementy wyposażenia zbiorników

Studnie cylindryczne

Winterberg, Niemcy 
DN 2800

Objętość 250m3



Elementy wyposażenia zbiorników

➢ Zawory nożowe pływakowe

➢ Regulatory przepływu

Hadermannsgrün, Niemcy 
DN 2900

Objętość 1100m3



Instalacja elementów zbiorników



Instalacja elementów zbiorników
Studnia kaskadowa 
DN 2900, wysokość 
6,00 m 
Ciężar – 5,5 tony 



Instalacje bezwykopowe do budowy zbiorników 



Eksploatacja zbiornika retencyjnego

➢ Czyszczenie zbiornika  



Eksploatacja zbiornika retencyjnego

➢ Wykonywanie podłączeń do zbiorników i studni rewizyjnych



Eksploatacja zbiornika retencyjnego

Rozbudowa o kolejne zbiorniki w czasie eksploatacji 



Amiblu – kompleksowe rozwiązanie

Każdy przypadek związany z retencją ścieków deszczowych lub ogólnospławnych 
jest analizowany wieloetapowo.

➢ Etap inwestycji

➢ Etap projektowania 

➢ Etap prefabrykacji

➢ Etap instalacji 

➢ Etap eksploatacji



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


