


JAK WYKORZYSTAĆ WODY OPADOWE?

POTRZEBY KOMUNALNE

CELE P-POŻ

PODLEWANIE ZIELENI

PLACE ZABAW

PODLEWANIE ZIELENI



MODUŁOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE

HYDROZONE to innowacyjne rozwiązanie zbiorników retencyjnych

Dowolna konfiguracja modułów zaspokaja wszystkie potrzeby 
retencjonowania, podczyszczania oraz wykorzystania wód 

opadowych i roztopowych





Co należy uwzględnić podczas doboru zbiornika retencyjnego?

DOBÓR ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Lokalizacja
Powierzchnia
zredukowana

Wielkość opaduModel opadowy

Dopuszczalny limit 
zrzutu

Współczynnik 
ryzyka

Czas przepływu 
przez kanał

Wymagania 
inwestora

Wielkość działki

%
Prawdopodobieństwo

deszczu



CZĘSTOŚCI PROJEKTOWE DESZCZU DO 
WYMIAROWANIA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Lokalizacja 

(rodzaj zagospodarowania terenu)

Częstości projektowe zgodnie z PN-EN 752:

deszczu

[lata]

wylewów

[lata]

Tereny wiejskie 1 10

Tereny mieszkaniowe 2 20

Centra miast, tereny usług i przemysłu 5 30

Podziemne obiekty komunikacyjne,
przejścia i przejazdy pod ulicami, itp.

10 50





MAPA ŚREDNICH ROCZNYCH SUM WYSOKOŚCI 
OPADÓW NORMALNYCH W LATACH 1971-2000



POLSKI ATLAS NATĘŻEŃ DESZCZÓW PANDA

z lat 1986 – 2015

DANE OPADOWE:

ze 100 stacji należących do
Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej





DWA-A 117

Zasada ustalania niezbędnej objętości retencyjnej zbiornika retencyjnego w metodzie 
uproszczonego wymiarowania wg DWA-A 117



DWA-A 117

Minimalna objętość zbiornika V dla różnych czasów trwania deszczu Td wg modelu Panda



DWA-A 117

Ograniczenia stosowania metody DWA-A 117:

 czas przepływu ≤30min,

 wielkość zlewni całkowitej ≤ 200 ha,

 prawdopodobieństwo przewyższenia obliczanej objętości odpowiadające

częstotliwości w zakresie 1 - 10 lat,

 jednostkowy odpływ dławiony ze zbiornika w zakresie 2 - 240 dm³/(s·ha).



DWA-A 117

Współczynnik ryzyka:

 Niewielki – rekomendowany dla zbiorników lokowanych w
centrum miasta. Obliczeniowa objętość zbiornika powiększona o
20%

 Średni – rekomendowany dla zbiorników lokowanych w
dzielnicach mieszkaniowych i na terenach przemysłowych.
Obliczeniowa objętość zbiornika powiększona o 15%

 Wysoki – rekomendowany dla zbiorników lokowanych na
obszarach wiejskich i przedmieściach miast. Obliczeniowa objętość
zbiornika powiększona o 10%





jeden zbiornik – wiele możliwości

MODUŁOWOŚĆ



HYDROZONE - MOŻLIWOŚCI

HYDROZONE Z WODĄ DO PODLEWANIA

HYDROZONE – CELE KOMUNALNE

HYDROZONE - RETENCJA

HYDROZONE – CELE PPOŻ.





HYDROZONE - KORPUS

ZALETY:
 modułowa konstrukcja – dowolna konfiguracja

kształtu i wymiarów

 posadowienie w terenie najezdnym lub
zielonym

 szczelność potwierdzona badaniami

 prosta eksploatacja - łatwe do czyszczenia

 wytrzymałe na obciążenia dynamiczne

 duży ciężar – mniej wrażliwe na oddziaływanie
sił wyporu wody gruntowej i zmiany jej poziomu

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-9425/2015 i
IBDiM AT/2016-02-3224

 Atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą
pitną

otwory rozsączające

APROBATA 
TECHNICZNA ITB 

oraz IBDiM

Opcjonalnie



HYDROZONE - KORPUS



Łączenie elementów przy 
użyciu połączeń skręcanych

Uszczelnienie elastomerem
trwale elastycznym

Połączenia pełnią funkcję dylatacji między elementami

HYDROZONE - KORPUS



• Wysokość wewnętrzna 
zbiornika umożliwia 
przeprowadzenie 
bezpośredniej inspekcji i 
eksploatacji bez stosowania 
kamer inspekcyjnych 

• Płaskie dno pozwala na 
bezpieczne prowadzenie prac 
eksploatacyjnych

• Łatwość czyszczenia 
zbiornika

HYDROZONE - EKSPLOATACJA ZBIORNIKA



• Przystosowanie do rodzaju ruchu nad 
zbiornikiem 

• (teren najazdowy/nienajazdowy)

• Zabezpieczenie przed wyporem wody 
gruntowej

• Przygotowanie podłoża do 
posadowienia

WARUNKI LOKALNE





ROZPORZĄDZENIE MGMIŻŚ (DZ. U. 2019 POZ. 1311)

PODCZYSZCZANIE WYMOGI PRAWNE



ROZPORZĄDZENIE MGMIŻŚ Z 12 LIPCA 2019 R.

§17.1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg

zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także
parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co
najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,

2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości
występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż
powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha

– mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o
których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają
substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15
mg/l węglowodorów ropopochodnych.



PODCZYSZCZANIE WYMOGI PRAWNE

• 100 mg/dm³ zawiesin ogólnych

o 15 mg/dm³ węglowodorów ropopochodnych

o dla przepływu 15 dm³/(s·ha) lub 77 dm³/(s·ha)

Wymagane stężenia na odpływie zgodnie z Rozporządzeniem MGMiŻŚ:





Efektywność
< 100 mg/dm3

przy przepływie
Q nom

Skuteczność
> 80%

przy przepływie
Q nom

USUWANIE ZAWIESIN W OSADNIKACH 
WIROWYCH EOW

Przepływ
burzowy Q max =

10 x Q nom



GABARYT OSADNIKA WIROWEGO WZGLĘDEM 
OSADNIKA O PRZEPŁYWIE POZIOMYM

SKUTECZNOŚĆ USUWANIA ZAWIESIN

80% (przy 140 l/s)



KRZYWA SKUTECZNOŚCI OSADNIKÓW 
WIROWYCH EOW





Efektywność
< 5 mg/dm3

przy przepływie
Q nom

Przepływ
burzowy Q max=

10 x Q nom

Skuteczność
> 99,9%

przy przepływie
Q nom

USUWANIE WĘGLOWODORÓW ROPOPOCHODNYCH 
W SEPARATORACH LAMELOWYCH ESL



KRZYWA SKUTECZNOŚCI SEPARATORÓW

LAMELOWYCH ESL 



Zalety rozwiązania:

 Podczyszczanie w całym zakresie przepływów

Brak konieczności stosowania by-passu, całość przepływu (aż do 
przepływu maksymalnego) kierowana przez układ podczyszczający

 Brak ryzyka wtórnego zanieczyszczenia

Oddzielone zanieczyszczenia nie są wymywane z separatora

 Współpraca ze zbiornikiem retencyjnym

Zamknięcie na odpływie eliminuje ryzyko przedostania się 
zanieczyszczeń do odpływu w czasie spiętrzenia wody w 
separatorze

 Potwierdzona sprawność

Skuteczność zatrzymywania substancji ropopochodnych 
potwierdzona badaniami (zgodnie z normą PN-EN 858-1)

USUWANIE WĘGLOWODORÓW ROPOPOCHODNYCH 
W SEPARATORACH LAMELOWYCH ESL



EKSPLOATACJA OSADNIKÓW WIROWYCH



EKSPLOATACJA SEPARATORÓW

Pełen dostęp do komory gromadzenia 
zanieczyszczeń umożliwia

kontrolę ich poziomu

Wyciąganie pakietów z poziomu terenu
za pomocą linek



EKSPLOATACJA SEPARATORÓW

Konieczne jest prowadzenie
regularnych prac
eksploatacyjnych

Pakiety lamelowe są odporne
na zanieczyszczenia występujące

w wodzie opadowej



EKSPLOATACJA SEPARATORÓW LAMELOWYCH

Usuwanie zanieczyszczeń za pomocą 
wozu asenizacyjnego





URZĄDZENIA DO PODCZYSZCZANIA 
WÓD OPADOWYCH



WPROWADZENIE SEPARATORÓW NA PODSTAWIE
NORMY PN-EN 858-1:2005/A1:2007

Wprowadzając separatory na zgodność z normą PN-EN 858-1 można zadeklarować:

- - efektywność zatrzymywania ropopochodnych dla przepływu nominalnego

- - trwałość (odporność m.in. na substancje ropopochodne) korpusu i elementów wyposażenia 
wewnętrznego

- - wytrzymałość korpusu na obciążenia

- - szczelność na ciecze

- - reakcję na ogień

- Jeśli nie jest deklarowana jakaś właściwość wpisywane jest NPD (No Performance Determined - właściwości 
użytkowe nieustalone).

- Aby zadeklarować zgodność z normą należy wykonać badania wg wymagań normy i wystawić Deklarację 
Właściwości Użytkowych. To umożliwia oznakowanie wyrobu CE.



WPROWADZENIE SEPARATORÓW NA PODSTAWIE
NORMY PN-EN 858-1:2005/A1:2007

Wprowadzając separatory na zgodność z normą PN-EN 858-1 NIE można zadeklarować:

- - efektywności zatrzymywania ropopochodnych dla przepływu większego od nominalnego

- - efektywności usuwania zawiesin 

- - pojemności części osadowej

- - pracy separatora w warunkach nie objętych normą PN-EN 858-1 (np. w warunkach podtopienia, 
przy przepływach większych od nominalnego, aż do maksymalnego)

- - braku wymywania zatrzymanych wcześniej w urządzeniu zanieczyszczeń przy przepływach 
maksymalnych

- Takie właściwości użytkowe mogą być deklarowane na zgodność z Krajową Oceną Techniczną

Aby zadeklarować zgodność z KOT należy wykonać badania wg wymagań KOT i wystawić 
Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. To umożliwia oznakowanie wyrobu znakiem 
budowlanym.



EHZ-SWL
Usuwanie zawiesin <100mg/dm³ 

przy Qnom

SEPARATORY ZAWIESIN I CIECZY LEKKICH

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 
ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2 

 

EHZ-NWL



EHZ-XWL

Usuwanie zawiesin <100mg/dm³ 

przy Qmax

SEPARATORY ZAWIESIN I CIECZY LEKKICH

Zalecane dla zbiorników z wykorzystaniem wody

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 
ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2 

 



Poz. Zasadnicze charakterystyki
EHZ-SWL
EHZ-NWL

EHZ-XWL

1
Stężenie węglowodorów ropopochodnych na odpływie przy 
przepływie Qnom,

< 5 mg/dm³

2

Skuteczność separacji cieczy lekkich:
- przy przepływie Qnom, 
- przy przepływie 2·Qnom,
- przy przepływie 3·Qnom,
- przy przepływie 4·Qnom,

≥ 99,9 %
≥ 97,0 %
≥ 92,0 %
≥ 89,0 %

3 Odporność na wymywanie zgromadzonych cieczy lekkich z separatora brak wymywania przy przepływie Qmax przez 15 min.

4 Stężenie zawiesin ogólnych na odpływie przy przepływie Qnom < 100 mg/dm³

5

Skuteczność separacji zawiesin ogólnych dla cząstek ≥ 100 µm:
- przy przepływie Qnom,
- przy przepływie 2·Qnom,
- przy przepływie 3·Qnom,
- przy przepływie Qmax,

≥ 96,0 %
≥ 92,0 %
≥ 91,0 %

≥ 96 %

6

Skuteczność separacji zawiesin ogólnych dla cząstek
≥ 100 µm (80%) i < 100 µm (20%):
- przy przepływie Qnom,
- przy przepływie 2·Qnom,
- przy przepływie 3·Qnom,
- przy przepływie Qmax,

≥ 80,0 %
≥ 72,0 %
≥ 70,0 %

≥ 80 %

7 Odporność na wymywanie zgromadzonych zawiesin z separatora brak wymywania przy przepływie Qmax przez 15 min.

SEPARATORY ZAWIESIN I CIECZY LEKKICH





Przykłady: HYDROZONE z układem podczyszczania 
Montaż pod parkingiem 

Zalecenia dla systemów retencyjnych:

• uzyskanie parametrów jakościowych zgodnie 

z rozporządzeniem MGMIŻŚ z 12.07.2019 r.

(zawiesina <100 mg/dm³, ropopochodne   

<15 mg/dm³)

• dobór zbiornika wg DWA-A 117

• zastosowanie regulatora hydrodynamicznego 

umożliwia zmniejsza objętości zbiornika 

• usunięcie zawiesiny z przepływów Qmax –

ograniczenie konieczności płukania zbiornika

APROBATA TECHNICZNA 
ITB oraz IBDiM

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 
ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2 

 



Przykłady: HYDROZONE z układem podczyszczania 
Montaż pod parkingiem 

Zalecenia dla systemów wykorzystania 

wody do celów komunalnych:

• uzyskanie parametrów jakościowych zgodnie 

z rozporządzeniem (zawiesina <100 mg/dm³, 

ropopochodne <15 mg/dm³)

• usunięcie zawiesiny z przepływów Qmax –

ochrona dysz i ograniczenie konieczności 

płukania zbiornika

• dobór zbiornika wg DWA-A 117

• inteligentne opróżnianie zbiornika na 

podstawie prognozy

APROBATA TECHNICZNA 
ITB oraz IBDiM

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 
ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2 

 



Przykłady: HYDROZONE z funkcją ppoż.

Wymagania normy PN-B-02857:2017 dla 

zbiorników PPOŻ:

• minimalna głębokość 2m

• maksymalna głębokość 5m

• minimalna pojemność 50 m³

• przewód ssawny min. DN100

• ilości przewodów ssawnych: 1 (<50m³), 2 

(50-300m³) lub 3 (>300m³)

• zasilanie alternatywne w wodę

APROBATA TECHNICZNA 
ITB oraz IBDiM

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 
ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2 

 



Przykłady: HYDROZONE z wodą do podlewania

Zalecenia dla systemów nawadniania:

• uzyskanie parametrów jakościowych zgodnie 

z rozporządzeniem (zawiesina <100 mg/dm³, 

ropopochodne <15 mg/dm³)

• usunięcie zawiesiny z przepływów Qmax –

ochrona dysz

• ilość wody - 5 - 10 dm³/m²

• częstotliwość nawadniania - co 2-3 dni

APROBATA TECHNICZNA 
ITB oraz IBDiM

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 
ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2 

 



PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Gorzów Wielkopolski, 1 420 m³

Funkcje: podczyszczania, wykorzystania wody 

deszczowej do zasilenia szaletu miejskiego, 

rozsączanie



PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Gorzów Wielkopolski, 1 420 m³

Funkcje: podczyszczania, wykorzystania wody 

deszczowej do zasilenia szaletu miejskiego, 

rozsączanie



PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Kąty Wrocławskie, 1 420 m³ 

funkcja podczyszczająca wody opadowe i roztopowe





Bumerang SMART - inteligentny system zarządzania
INFRASTRUKTURA ITPROGNOZA 

POGODY

http://4enviro.com/
http://4enviro.com/


INFRASTRUKTURA 
TOWARZYSZĄCA

Integracje

Oprogramowanie IT

../Maschinen & Anlagen Hydro/wehre.pptx
../Maschinen & Anlagen Hydro/wehre.pptx
http://4enviro.com/
http://4enviro.com/


ZBIORNIKI RETENCYJNE Z REGULATOREM 
PRZEPŁYWU

Zbiornik zaprojektowany 
na opady 10-letnie 

lub 100-letnie

Przez większość czasu 
zbiornik jest pusty



INFRASTRUKTURA IT

ZBIORNIKI RETENCYJNE HYDROZONE Z BUMERANG SMART

Objętość retencji 
przeciwpowodziowej 

dostosowana do 
potrzeb i nawet do 
80% objętości do 
wykorzystania na 

inne cele

Zbiornik zaprojektowany na 
opady 10-letnie lub 100-

letnie

Przez większość czasu 
zbiornik wypełniony w 80%







www.waterfolder.com



www.waterfolder.com



www.waterfolder.com



www.waterfolder.com/app/zbiornik-betonowy-z-wyposazeniem



www.waterfolder.com/app/zbiornik-betonowy-z-wyposazeniem



ANKIETA
?

?
?

??

? ?
? ?



PYTANIA
?

?
?

??

? ?
? ?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
ZAPRASZAM DO KONTAKTU

dr inż. Szymon Mielczarek
szymon.mielczarek@ecol-unicon.com


