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Przy  planowaniu i projektowaniu systemu retencyjno –
rozsączającego należy:
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• Uwzględnić trwałość systemu  retencyjno–rozsączającego

• Uwzględnić możliwość inspekcji i czyszczenia zbiornika

• Przewidzieć podczyszczenie wód deszczowych, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia wód gruntowych

• Prawidłowo zaprojektować zbiornik



Trwałość mechaniczna systemu



Projekt norm
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• prEN 17150E – badanie krótkotrwałe

• prEN 17151E – badanie długotrwałe – badanie powyżej 4380 godzin jest 

ekstrapolowane na wytrzymałość 50-cio letnią



W całym okresie eksploatacji, zakładanym na co najmniej 50 lat, 

następują:
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• zmiany właściwości materiału w czasie

• zmiany wytrzymałości w czasie
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W obliczeniach wytrzymałościowych należy uwzględnić:

• Obciążenia od gruntu 

(naziom), grunt suchy lub 

nawodniony

• Obciążenia boczne

• Obciążenia od ruchu

• Inne obciążenia

• Wypór (tylko dla zbiorników 

retencyjnych)



Możliwość inspekcji i czyszczenia
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• Zbiornik zabezpieczony właściwie pracującym układem podczyszczającym 

teoretycznie nie powinien wymagać inspekcji.



Praktyka jest inna:
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• Prawidłowo zaprojektowany zbiornik powinien mieć przewidziane kanały i 

studzienki tak zaprojektowane, aby umożliwić swobodną pracę sprzętu 

inspekcyjnego i czyszczącego.  Przyjmuje się, że:

o kanały nie powinny mieć średnicy mniejszej niż 250 mm, 

o a studzienki inspekcyjne średnicę większą/równą 425 mm. 



Maksymalna powierzchnia otwarta
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W przypadku wymogu możliwości czyszczenia całego dna zbiornika powinno 

się stosować systemy skrzynkowe o maksymalnie dużym stosunku otwartej 

powierzchni do wymiaru skrzynki.

Takie rozwiązania są dostępne na rynku polskim.



Prawidłowe projektowanie zbiornika
Wymiarowanie urządzeń 



Dla systemów kanalizacji deszczowej źródłem wytycznych jest 

norma PN-EN 752. (Zewnętrzne systemy kanalizacyjne).
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• Norma nie odpowiada nam na pytanie jaką konkretną wartość natężenia

deszczu i czas trwania deszczu przyjąć do obliczeń.

• Właściwe natężenie i czas trwania deszczu należy sprawdzić w wytycznych

lokalnego zarządcy siecią kanalizacyjną.

• Obliczenia przeprowadzone są:

o zazwyczaj dla zlewni poniżej 200 ha, którą norma definiuje jako „mały układ”

o przy założeniu, że systemy zagospodarowania wody deszczowej mają za zadanie

przejęcie, retencję i ewentualne rozsączenie wody deszczowej, a nie ich ujęcie w długą

sieć i odprowadzenie.



Zalecenia normy PN-EN 752
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Wpływ Przykładowe lokalizacje Przykładowy częstotliwości wylewania 

projektowanej sieci kanalizacyjnej

Okres 

lata

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia

w każdym roku

Bardzo małe Drogi lub otwarte przestrzenie z dala od domów 1 100 %

Małe Tereny rolnicze (uzależnione od użytkowania terenu 

np.: pastwisko, grunt orny)

2 50 %

Małe do średnie Przestrzenie otwarte użyteczności publicznej 3 30 %

Średnie Drogi lub otwarte przestrzenie sąsiadujące z  

budynkami

5 20 %

Średnie do wysokie Zalewane budynki z nieużytkowanymi piwnicami 10 10 %

Wysokie Głęboko zalewane piwnice użytkowe lub przejścia 

podziemne 

30 3 %

Bardzo wysokie Infrastruktura krytyczna 50 2 %

Zalecenia do przyjmowania dopuszczalnej częstotliwości 

występowania wylewów w kanalizacji



Zalecenia normy PN-EN 752
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Lokalizacja Częstotliwość występowania

deszczu 

Okres

lata

Prawdopodobieństwo wystąpienia

w każdym roku

Tereny wiejskie 1 100 %

Tereny mieszkaniowe 2 50 %

Centra miast /przemysł/ 

obiekty handlowe

5 20 %

Metro/przejście podziemne 10 10 %

Zalecenia do przyjmowania częstotliwości występowania deszczu 

obliczeniowego



Zalecenia normy DWA-A 138 i ATV–DVWK-A 117
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• Zgodnie z zaleceniami DWA-A 138 w przypadku projektowania urządzeń  

należy unikać długich okresów trwania spiętrzeń

• Zgodnie z ogólnymi zasadami wymiarowania według ATV-DVWK-A 117, 

należy skorelować dla danego prawdopodobieństwa wystąpienia opadu jego 

natężenie oraz czas trwania.  



Zalecenia normy DWA-A 138
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• W przypadku wartości kv większych niż 1x10-3 m/s ścieki opadowe przy małych odległościach  

od wody gruntowej przesiąkają tak szybko do wody gruntowej, że nie można uzyskać 

wystarczającego  czasu przebywania, a tym samym dostatecznego czyszczenia procesami 

chemicznymi i biologicznymi 

• Jeżeli wartości kv są mniejsze niż 1x10-6 m/s , to urządzenie do infiltracji długo spiętrza się. 

Wtedy mogą wystąpić warunki beztlenowe. 

• W miejscu lokalizacji urządzenia infiltracyjnego należy szczegółowo określić warunki 

hydrauliczne poprzez sondowanie lub wiercenia



Podczyszczanie
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W prawdzie w świetle najnowszego Prawa Wodnego, woda deszczowa nie jest 
ściekiem, lecz nie ulega wątpliwości że spływ z dachów i powierzchni utwardzonych 
może nieść różne zanieczyszczenia od metali ciężkich, przez zanieczyszczenia 
ropopochodne do osadów. W klasyfikacji zanieczyszczeń przydatna może być norma 
DWA-M 153, według której podstawą oceny są: 

• Klasyfikacja wód (odbiornika naturalnego lub wód gruntowych)

• Oddziaływania z powietrza

• Zanieczyszczenie powierzchniowe (nawierzchni)

• Skuteczność uzdatniania wody deszczowej

W każdym innym wypadku należy przewidzieć podczyszczanie wody deszczowej w 
separatorach, osadnikach, filtrach lub innych urządzeniach. Można także zastosować 
filtry glebowe. 



Katalog rozwiązań technicznych



Systemy retencyjno – rozsączające jako wspomaganie niecek
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Systemy retencyjno – rozsączające  podczyszczeniem  w studzienkach 

wpustowych
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Systemy retencyjno – rozsączające  dla obiektów wielkopowierzchniowych
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Systemy retencyjno – rozsączające  dla osiedli
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IT Sewer – „zamknięte rowy”



Systemy retencyjno – rozsączające  dla zabudowy rozproszonej
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IT sewer – „zamknięte rowy”
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• Rurociągi powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić 

maksymalną retencję wód deszczowych w miejscu powstania opadu i 

następnie optymalne rozsączanie do gruntu, a ich powierzchnia perforacji 

powinna wynosić minimum 90 000 mm2/ 6 mb rurociągu. 

• Dla polepszenia pracy hydraulicznej przy rozsączaniu oraz zabezpieczenia 

rurociągu przed kolmatacją należy zastosować  specjalną geowłókninę 

PE/PP. Geowłóknina ta powinna być dostarczana fabrycznie przez 

producenta w celu zapewnienia optymalnej pracy systemu. 

• System układany jest bezspadkowo lub z maksymalnym spadkiem 3‰. 

Dzięki zastosowaniu studzienek na kolektorze możliwe jest cykliczne 

prowadzenie przeglądów a także czyszczenie.



Zalety: 
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• W zależności od warunków gruntowo-wodnych  system może być całkowicie 

niezależny (taki powinien być preferowany, gdyż zatrzymuje wodę deszczową 

w miejscu jej powstawania)  i odprowadzać wodę deszczowa tylko do gruntu.

• Eliminuje konieczność wykonania kanalizacji deszczowej lub pozwala na 

zmniejszenie średnic tej kanalizacji

• System może być wyposażony w przelew, który w wypadku deszczy 

nawalnych, skieruje wodę do odbiornika (zbiornika retencyjnego, lub 

odbiornika naturalnego). Spływ powstały w czasie deszczu nawalnego nie 

musi być już podczyszczany



PlasticRoad 
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Dlaczego Plastic Road

• Cyrkulacja
Wykonane  tworzyw sztucznych odpadowych
Recykling przez cały okres użytkowania

• Łatwość i szybkość instalacji
krótki czas instalacji
Lżejsza waga

• Możliwości zastosowania w gospodarce wodnej

• Bufor wodny i infiltracja

• Dodatkowe funkcje

miejsce na kable, rury, czujniki

• Dłuższy okres użytkowania i bez konserwacji



www.wavin.pl/spotlight

Wavin Spotlight to 

projekt, który 

podkreśla znaczenie 

systemów 

odwodnienia i 

kanalizacji dla rozwoju 

miast przyszłości



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


