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ZAGOSPODAROWANIE 
WÓD OPADOWYCH 
Nowoczesne rozwiązania 
Ciągła urbanizacja naturalnych powierzchni ziemi powoduje zakłócenie procesu infiltracji 
wody deszczowej do gruntu. Woda deszczowa z t erenów zurbanizowanych najczęściej 
trafia do kanalizacji burzowej, a st amtąd wprost do wód powierzchniowych - rzek i jezior. 

Takie postępowanie w wypadku nadmier-
nych opadów prowadzi do niekontrolo-
wanego i niebezpiecznego podwyższenia 
poziomu wód w rzekach. Straty wynika-
jące z takiego postępowania byty wielo-
krotnie widoczne podczas katastrofalnych 
powodzi. Wśród tych strat można wyróż-
nić: zniszczenie budynków i infrastruktury 
zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkań-
ców, zniszczenie środowiska naturalnego 
oraz obni 
żante poziomu wód gruntowych 

Problemem zagospodarowania wód 
deszczowych w sposób zgodny z naturą 
zajęli się specjaliści od gospodarki wodnej. 
W wyniku prowadzonych prac i obserwa-
cji stato się oczywiste, że oczyszczanie, 
zatrzymanie, wsiąkanie oraz gromadzenie 
wód deszczowych jest najbardziej wskaza-
ne w obrębie działki na która Dada deszcz 
Obecnie zatrzymanie wód deszczowych u 
źródła — ich infiltracja do eruntu — trak¬
towana iest iako oroces oroekoloeiczny 
k t ń r vknr?« ł l iP »nhwa na m i a r k ę 
wodną w zfewnL gospoaancę 

Wprowadzanie wody do gruntu nie 
może zagrażać sąsiedniej zabudowie oraz 
wymaga zastosowania właściwych urzą-
dzeń, zapewniających odpowiednią pojem-
ność i powierzchnię kontaktu z podłożem 
gruntowym. 

Wody deszczowe możemy infiltrować 
poprzez: 
- studnie chłonne, 
- drenaże rurowe, 
- komory drenażowe, 
- skrzynki rozsączające, 
- zbiorniki retencyjno-infiltrujące itp. 

Wodę deszczową możemy również 
powierzchniowo retencjonować i odparo-
wywać, a także wykorzystywać zretencjo-
nowane wody deszczowe do podlewania 
zieleni, spłukiwania ulic, itp. Jest to sche-
mat zbliżony do schematu funkcjonujące-
go w środowisku naturalnym, w którym 

istnieje równowaga pomiędzy ilością opa-
du z jednej strony, a wsiąkaniem, spływem 
i parowaniem wody z drugiej. 

Studnie chłonne 
Studnię budujemy z segmentów (np. 

kręgi betonowe) lub kupujemy gotową 
z tworzywa i doprowadzamy do niej wodę 
opadową. Zasada funkcjonowania studni 
chłonnej jest prosta. Zebrana woda infil-
truje do gruntu przez dno i ściany. Wyso-
kość studni to zazwyczaj 2-3 m, dlatego też 
studnie mogą być stosowane wyłącznie 
w przypadkach, gdy zwierciadło wody 
gruntowej jest na dużej głębokości. Infiltra-
cja odbywa Się głównie przez dno (średnica 
1 m), czyli jest dość mała. W celu polepsze-
nia sprawności infiltracji i retencji można 
kilka studni połączyć ze sobą w tzw. gale-
rie chłonne. Praktyka pokazuje, że studnia 
chłonna sprawnie działa przez pierwsze 
6 miesięcy następnie z powodu kolmatacji 
wynikającej z dużego spiętrzenis wody jej 
efektywność spada, az wreszcie studnia 
przestaje działać. 

Przy projektowaniu studni chłonnych, 
np. na parkingu, wskazane jest zastosowa-
nie dodatkowych płyt odciążających, które 
zabezpieczą studnie przed nadmiernym 
obciążeniem. 

Drenaże rurowe 
Przy drenażach rurowych wodę deszczo-

wą doprowadzamy do ciągu perforowa-
nych rur ułożonych w obsypce żwirowej. 
Wielkość rur i rowów ograniczana jest 
najczęściej położeniem zwierciadła wody 
gruntowej. Zdolność retencyjna drena-
żu rurowego jest wyższa niż w studniach 
chłonnych. Drenaże mogą być stosowane 
w przypadku wysokich wód gruntowych. 
Nie ma możliwości czyszczenia, więc 
w przypadku niesprawnego działania jedy-
nym wyjściem pozostaje odkopanie i prze-
łożenie drenażu. 

Zbiorniki retencyjne 
Podstawowym zadaniem zbiorników 

retencyjnych jest redukcja oraz wyrówny-
wanie natężenia dopływu wód opadowych 
do odbiornika, bądź zmagazynowanie wód 
deszczowych. Skuteczność działania zbior-
nika retencvineeo zależy od trafności ieeo 
lokalizacji wyboru rodzaju oraz jego pra-
widłowego zwymiarowańia i wykonania 
Bez wzeledu na rodzai zbiornika wymaaa 
nn ri.,*wrh nowier r̂hn Oesto lokalizacja 
niP M m n ^ n w ^ n *  hrak terę 
n T , n r l T 3 n ^ ^ ^ r h P ^ ' 
* an"* Iw^JlZ r j n r ! i n n nHnirn 
towan.e pjormkow^  retencyjno-^ paro-
wujących est problematyczne, w naszym 
klimacie o rozwiązanie może okazać 
się mało skuteczne. 

W ostatnich latach pojawiły się na pol-
skim rynku nowe rozwiązania techniczne, 
umożliwiające miejscowe zagospodarowy-
wanie wód deszczowych. Są nimi komory 
drenażowe oraz skrzynki rozsączające. Nie 
są to rozwiązania rewolucyjne w sposobie 
działania ale metody bazuiace na tradv-
cyinvm oodeiściu do odorowadzama wód 
deszczowych eliminuiace jednocześnie ich 
niedMkonatoSci. 

Skrzynki rozsączające 
Skrzynki wykonane są z polipropylenu. 

Są to konstrukcje o kształcie prostopadło-
ścianu o ażurowych ścianach. Pojemność 
skrzynki od 0,2 m1 do 0.4 m !. Skrzynki 
są jednostkami o niewielkiej zdolności 
retencvinei iednak DODrzez zastosowanie 
zesoołu skrzynek (układ szereeowy blokowy 
- w iednei lub kilku warstwach) możemy 
powiększyć zdolność retencyjną systemu 

Odpowiednie rozwiązania ścian pozwa-
lają uzyskać stosunkowo dużą powierzch-
nię kontaktu zgromadzonej wody z pod-
łożem. Minimalne przykrycie skrzynek 
to 40 cm na terenach zielonych, a 80 cm 
na terenach, gdzie występują obciążenia. 
Konstrukcja skrzynkowa jest rozwiąza-
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niem interesującym, jednak w warunkach 
dużych mas wód i występowania dużych 
obciążeń dynamicznych wskazane są roz-
wiązania bardziej efektywne. 

Komory drenażowe 
Ten typ urządzeń do zagospodarowy-

wania wód opadowych można stosować 
zarówno do odwodnień dróg. jak też 
parkingów o dużej powierzchni. Komory 
drenażowe wykonane są z polipropyle-
nu. Dzięki specjalnej konstrukcji (ksztaft 
odwróconej litery U), wygięcie górnej czę-
ści w tuk oraz to, że wierzch i ściany boczne 
sa faliste komora wvtrzvmuie bardzo duże 
obciążenia - 14,5 t/oś samochodu (obcią-
żony TIR), dlatego system komorowy może 
być z Dowodzeniem stosowany pod 
wielkoDOWierzchniowvmi Darkineami bez 
dodatkowych płyt odciążających 

Pojemność komór wynosi od 0.9 w? do 
2,6 m>. Wysokość 41 cm pozwala na sto-
sowanie, gdy wody gruntowe są wysoko. 
Komory mają otwarte dno i otwory w ścia-
nach bocznych, co umożliwia bardzo efek-
tywną infiltrację wody do gruntu. Komory 
są łatwe w montażu, mogą być łączone 
w łożyska lub rowy różnych rozmiarów. 
Istnieje również możliwość demontażu 
i przeniesienia komór w inne miejsce, zależ-
nie od potrzeb inwestora. Dzięki zastoso-

waniu grubego tłucznia jako podłoża dla 
komór wyeliminowano problem kolmatacji. 
Specjalne otwory rewizyjne pozwalają na 
inspekcję systemu oraz ewentualne czysz-
czenie. Z komór drenażowych można pro-
jektować i budować systemy o nieograni-
czonych wielkościach i kształtach. 

Komory drenażowe można stosować 
także jako podziemne zbiorniki retencyjne 
szczelne lub retencyjno-infiltrujące. Można 
także zastąpić istniejący rów przydrożny 
o dużej głębokości systemem muldy chłon-
nej o wysokim stopniu przepuszczalności 
z komorami drenażowymi jako urządze-
niem chłonno-retencyjnym. 

Podsumowanie 
Rozwiązanie problemów odprowadzania 

wód opadowych, w tym również pocho-
dzących z odwodnień drogowych, trzeba 
w polskich realiach gospodarczych i tech-
nicznych traktować jako priorytet. 

Korzyści płynące z zastosowania komór 
drenażowych czy skrzynek rozsączających 
są bezsporne: chronią zasoby wodne, mini-
malizują skutki nadmiernych opadów oraz 
pozwalają na racjonalne wykorzystanie 
terenów, spełniając tym samym założenia 
programów środowiskowych zrównoważo-
nego rozwoju. 
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