
ROZDZIAŁ 1.1

1.1
HYDROZONE – WIELOFUNKCYJNE 
ZBIORNIKI RETENCYJNE
HYDROZONE to zbiorniki retencyjne z możliwością wyposażenia w instalowane w ich wnętrzu zaawansowane technologicznie moduły. 
Dostępne opcje modułów (elementów wyposażenia) zaspokajają potrzeby podczyszczania, retencjonowania oraz wykorzystania wód 
opadowych i  roztopowych. Zmagazynowana woda deszczowa jest naturalnym źródłem wody miękkiej, która idealnie nadaje się 
do zastosowania w celach komunalnych w miastach i  gminach, przemyśle i obiektach komercyjnych, jak również w budownictwie 
mieszkaniowym.

Zbiorniki HYDROZONE to innowacyjne podejście do problemu retencji oraz systemów deszczowych. Ograniczają koszty związane 
z opłatami za retencję utraconą oraz zatrzymują wodę w miejscu powstawania, co pozwala spełnić założenia dyrektyw europejskich 
i aktualnego Prawa Wodnego.

ZASTOSOWANIE

budownictwo deweloperskie

obiekty przemysłowe i komercyjne

miasta i gminy

MOP i stacje benzynowe

ZALETY

modułowa konstrukcja: szybki montaż 
i dopasowanie do kształtu działki

funkcja podczyszczająca, tj. układ osadnik 
i separator instalowane w korpusie 
zbiornika

idealne rozwiązanie dla terenów mocno 
zurbanizowanych

możliwość zagospodarowania terenu nad 
zbiornikiem, np. na cele rekreacyjne

ograniczenie opłat za retencję utraconą 
(zgodnie z Prawem Wodnym)

|  Regulator 
przepływu

|  Pompa

|  Strumienica|  Otwory 
rozsączające

|  Osadnik

|  Separator
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HYDROZONE to układy retencyjne z możliwością zainstalowania w ich wnętrzu modułów technologicznych. Dostępne opcje 
modułów (elementów wyposażenia) zaspokajają potrzeby retencjonowania oraz wykorzystania wód opadowych i  roztopowych. 
Zmagazynowana woda deszczowa jest naturalnym źródłem wody miękkiej, która idealnie nadaje się do zastosowania w  celach 
komunalnych w miastach i gminach, przemyśle i obiektach komercyjnych, jak również w budownictwie mieszkaniowym. 

Zbiorniki HYDROZONE to innowacyjne podejście do problemu retencji oraz systemów deszczowych. Ograniczają koszty związane 
z opłatami za retencję utraconą oraz zatrzymują wodę w miejscu powstawania, co pozwala spełnić założenia dyrektyw europejskich 
i aktualnego Prawa Wodnego.

ZASTOSOWANIE

budownictwo deweloperskie

obiekty przemysłowe i komercyjne

miasta i gminy

MOP i stacje benzynowe

ZALETY

modułowa konstrukcja: szybki montaż 
i dopasowanie do kształtu działki

podczyszczanie tj. osadnik zawiesiny oraz 
separator substancji ropopochodnych 
instalowane w osobnych korpusach 
bezpośrednio przed zbiornikiem

idealne rozwiązanie dla terenów mocno 
zurbanizowanych

możliwość zagospodarowania terenu nad 
zbiornikiem, np. na cele rekreacyjne

ograniczenie opłat za retencję utraconą 
(zgodnie z Prawem Wodnym)

Osadnik Separator Zbiornik

HYDROZONE – WIELOFUNKCYJNE 
ZBIORNIKI RETENCYJNE
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To najbardziej zaawansowane technicznie rozwiązanie HYDROZONE, w którym zastosowane moduły nie tylko pod-
czyszczają, retencjonują, ale również pozwalają na wykorzystanie zmagazynowanej wody w zależności od potrzeb, 
np. do nawadniania terenów zielonych, mycia ulic czy zasilania fontann. To rozwiązanie sprawia, że inwestycja staje się 
jeszcze bardziej ekologiczna.

Zbiorniki CLEAN zostały wyposażone w moduły pozwalające na podczyszczenie wód opadowych i roztopowych 
przed odprowadzeniem do środowiska. Zastosowanie kilku funkcji w jednym zbiorniku idealnie sprawdza się w ciasnej 
zabudowie miejskiej. Przy projektowaniu niezbędne jest również uwzględnienie funkcji regulacji odpływu.

Zbiorniki, których podstawowym zadaniem jest chwilowe przetrzymanie i stopniowe odprowadzenie wód opado-
wych. Celem ich zastosowania jest zapobieganie powodziom czy podtopieniom. Projektując zbiornik BASIC należy 
uwzględnić konieczność regulacji odpływu poprzez regulator czy pompę lub zastosować otwory rozsączające.

TYPY

BUDOWA
Podstawą zbiorników HYDROZONE są prefabrykowane zbiorniki żelbetowe DZB, które w typach CLEAN i BENEFIT są dodatkowo 
podzielone przegrodami na komory - moduły funkcyjne:

•  komora I, stanowiąca osadnik wirowy, w którym
zatrzymywane są zawiesiny,

•  komora II, w której, dzięki zasyfonowaniu odpływu,
zachodzi separacja zanieczyszczeń lżejszych od wody,

•  komora III, w której znajduje się separator substancji
ropopochodnych,

• komora IV stanowiąca komorę retencyjną.

TYPY

Zbiorniki HYDROZONE zostały przeanalizowane pod kątem wpływu produktu na środowisko, człowieka oraz 
otoczenie, w wyniku czego wydana została , która jednoznacznie określa, iż umieszczenie urządzenia 
w projekcie przyczynia się do uzyskania punktów w procesie ekologicznej certyfikacji budynków. Informacje zawarte 
w   przydatne są m.in. przy uzyskiwaniu certyfikatów LEED, BREEAM.

APROBATA
TECHNICZNA ITB 
oraz IBDiM

KOMORA 1V

KOMORA 1I KOMORA 1II
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To najbardziej zaawansowane technicznie rozwiązanie HYDROZONE, w którym zastosowano układ urządzeń 
podczyszczających oraz zbiornik retencyjny nie tylko z funkcją retencyjną ale także wykorzystania zmagazyno-
wanej wody w zależności od potrzeb, np. do nawadniania terenów zielonych, mycia ulic czy zasilania fontann. To 
rozwiązanie sprawia, że inwestycja staje się jeszcze bardziej ekologiczna.

Wersja CLEAN składa się z urządzeń podczyszczających poprzedzających zbiornik retencyjny (tj. separator sub-
stancji ropopochodnych oraz osadnik zawiesin) oraz zbiornika retencyjnego. Przy projektowaniu niezbędne jest 
również uwzględnienie funkcji regulacji odpływu.

Zbiorniki, których podstawowym zadaniem jest chwilowe przetrzymanie i  stopniowe odprowadzenie wód 
opadowych. Celem ich zastosowania jest zapobieganie powodziom czy podtopieniom. Projektując zbiornik 
BASIC należyuwzględnić konieczność regulacji odpływu poprzez regulator czy pompę lub zastosować otwory 
rozsączające.

BUDOWA:
Układ HYDROZONE stanowi integralne połączenie urządzeń podczyszczających (tj. separatora substancji ropopochodnych oraz 
osadnika zawiesin) oraz zbiorników żelbetowych DZB – typ Clean. 

W wersji BENEFIT zbiornik retencyjny wyposażony jest w dodatkowe moduły funkcyjne w celu wykorzystania wody opadowej.

Wody opadowe w pierwszej kolejności kierowane są do osadnika wirowego EOW-1, w którym zatrzymywana jest  zawiesina o gęsto-
ści większej niż 1 kg/dm3. W osadnikach wirowych, oprócz siły grawitacji, wykorzystuje się dodatkowo siłę odśrodkową. Ruch wirowy 
ścieków dopływających do urządzenia wywoływany jest za pomocą deflektora kierunkowego. Wylot z komory wirowej następuje 
w środkowej części zbiornika (rura centralna). 

KRAJOWA 
OCENA 
TECHNICZNA 
ITB
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ROZDZIAŁ 1.1

 WIĘCEJ NA STRONIE:
 www.ecol-unicon.com/hydrozone

W wersji BENEFIT, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta, zastosowana jest co najmniej jedna z funkcji wykorzystania 
zgromadzonych wód:

Integralnym elementem HYDROZONE jest system zarządzania BUMERANG SMART, 
który pozwala zdalnie monitorować i sterować retencją. Więcej w Rozdziale 3, str. 79

Zbiorniki HYDROZONE zbudowane są z prefabrykowanych 
żelbetowych zbiorników DZB. Szczegółowe informacje znajdziesz 
na stronie: ecol-unicon.com/dzb

Wlot do komory I ukierunkowuje strugę stycznie do ścianki zbior-
nika, co zapewnia wymuszenie ruchu wirowego. W  centralnej 
części komory I znajduje się wylot w postaci rury centralnej. Za 
jej pośrednictwem podczyszczone z zawiesin wody opadowe od-
prowadzane są do kolejnej komory. Komora II posiada zasyfono-
wanie na odpływie w postaci pionowej przegrody, umieszczonej 
przed wylotem z tej komory. Podstawowym wyposażeniem ko-
mory III jest sekcja lamelowa, zwiększająca efektywność separacji 

zanieczyszczeń olejowych. Część odpływowa komory III wypo-
sażona jest w  zamknięcie zabezpieczające przed przelewaniem 
się do niej zawartości komory separacji w sytuacji podpiętrzenia 
w komorach dopływu i  separacji, spowodowanej np. podtopie-
niem separatora. Komora IV pełni funkcję retencyjną i w zależno-
ści od miejsca zabudowy oraz indywidualnych potrzeb może być 
wyposażona w  regulator przepływu, pompownię i/lub otwory 
umożliwiające rozsączanie do gruntu. 

|  Zbiornik retencyjny – Piaseczno

Podlewanie zieleni

Cele komunalne 
(np. mycie ulic)

Zasilenie stref rekreacyjnych 
(np. Edukacyjny Park Wodny)

Cele przeciwpożarowe

Zielone dachy

management system
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W dalszej kolejności wody opadowe kierowane są do wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych ESL-Z. W urządzeniu 
tym w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacji, flotacji oraz koalescencji przy przepływie przez wkład lamelowy wielostrumieniowy, 
następuje oddzielenie zawiesiny i cieczy lekkich (substancji olejowych) i substancji pływających zawartych w wodzie/ściekach wprowadza-
nych do separatora.

Po podczyszczeniu medium kierowane jest do zbiornika retencyjnego. Odprowadzenie wody ze zbiornika może odbywać się w sposób 
grawitacyjny lub w sposób ciśnieniowy. Jeśli istnieje taka potrzeba woda może zostać odprowadzona w sposób kontrolowany.

W wersji BENEFIT biorąc pod uwagę oczekiwania Klienta, zastosowana jest co najmniej jedna funkcjonalność:

Podlewanie zieleni

Cele komunalne 
(np. mycie ulic)

Cele przeciwpożarowe 

Zielone dachy

www.ecol-unicon.com 9

KATALOG PRODUKTÓW 2022



MONTAŻ

EKSPLOATACJA

Elementy zbiorników powinny być posadawiane w odwodnio-
nym wykopie, na odpowiednio przygotowanym podłożu – pod-
budowie z betonu lub żelbetowej płycie fundamentowej. Roboty 
ziemne związane bezpośrednio z wykonaniem wykopu, przygo-
towaniem podłoża, posadowieniem oraz wykonaniem zasypki 
zbiornika należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym, zawierającym informacje o lokalnych warunkach 
gruntowo-wodnych oraz zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznej danej inwestycji, dotyczącej prowadzenia robót ziem-
nych. 

Na prawidłowo przygotowanym podłożu, po sprawdzeniu rzęd-
nych, należy posadowić korpus HYDROZONE, podłączyć rury, 

wyposażenie zastosowanych modułów i zamontować pokrywę. 
W zależności od agresywności środowiska, zewnętrzne po-
wierzchnie zbiorników mogą być pokryte powłokami zabezpie-
czającymi, np. warstwą hydroizolacyjną. 

Po całkowitym zamontowaniu zbiornika oraz po upływie 
czasu niezbędnego do zawiązania zapraw zastosowanych przy 
montażu, należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację 
(metodą określoną w normie PN-B-10702:1999). Na czas próby 
szczelności należy zapewnić dostęp z każdej strony do zbiornika. 
Następnie należy starannie zasypać wykop zagęszczając grunt.

Regularne przeglądy i  właściwa eksploatacja to warunek prawi-
dłowej pracy oraz wydłużenie żywotności urządzenia. Zbiorniki 
należy regularnie kontrolować, najlepiej w  okresach większego 
obciążenia (jesień – wiosna), minimalnie dwa razy do roku i w ra-
zie potrzeby czyścić, nie dopuszczając do całkowitego wypełnie-
nia osadami. Zadania niezbędne w  celu utrzymania zbiorników 
w stanie umożliwiającym ich prawidłowe funkcjonowanie: 

•  sprawdzenie i/lub opróżnienie każdej z komór z wody i zanie-
czyszczeń (firma z koncesją na utylizację odpadów),

•  kontrola stanu technicznego korpusu betonowego (żelbeto-
wego), szczelności połączeń między elementami, zagłębień
technologicznych, stanu powłok wewnętrznych,

•  kontrola stanu technicznego wyposażenia wewnętrznego ukła-
du podczyszczającego,

•  mycie wodą pod ciśnieniem powierzchni wewnętrznych kor-
pusu oraz wszystkich części technologicznych wyposażenia
wewnętrznego,

•  zbiorniki z króćcami ssawnymi – sprawdzenie stanu technicz-
nego koszy ssawnych i rur ssawnych,

•  zbiorniki z zasilaniem na układ nawadniania – czyszczenie fil-
trów mechanicznych dyskowych na wyjściu ze zbiornika,

•  zbiorniki z  otworami rozsączającymi – usunięcie materiału
uszczelniającego i warstwy osadu nagromadzonego w otwo-
rach rozsączających, sprawdzenie chłonności gruntu, w razie
konieczności wymiana geowłókniny i  kruszywa w  otworach
rozsączających,

•  sprawdzenie poprawności działania instalacji sygnalizacyjnej
(czujniki i sygnalizatory),

•  przegląd urządzeń wg instrukcji eksploatacji tych urządzeń
(układ pompowy, zawór pływakowy, regulator przepływu).

|  HYDROZONE – Gorzów Wielkopolski
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kontrola stanu technicznego urządzeń podczyszczających zlo-
kalizowanych przed zbiornikiem retencyjnym
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ROZDZIAŁ 1.1

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

|  Układ zbiornika retencyjnego 
HYDROZONE z funkcją 
podczyszczania oraz 
kontrolowanym odprowadzeniem 
wody do odbiornika

|  Układ zbiornika retencyjnego 
HYDROZONE z funkcją 
przeciwpożarową

|  Układ zbiornika retencyjnego 
HYDROZONE z funkcją 
podczyszczającą oraz 
wykorzystaniem wody do 
nawadniania terenów zielonych 

|  Układ zbiornika retencyjnego 
HYDROZONE z funkcją 
podczyszczania oraz możliwością 
pobierania wody, np. przez pojazdy 
czyszczące ulice
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Zbiornik retencyjny 
HYDROZONE 
z układem 
podczyszczającym 
z funkcja pobierania 
wody, np. przez 
pojazdy czyszczące 
ulice

Zbiornik retencyjny 
HYDROZONE 
z układem 
podczyszczającym 
z funkcją 
wykorzystania wody 
do nawadniania 
terenów zielonych

Zbiornik retencyjny 
HYDROZONE 
z układem 
podczyszczającym 
z funkcją 
wykorzystania 
wody do celów 
przeciwpożarowych

Zbiornik retencyjny 
HYDROZONE 
z układem 
podczyszczającym 
oraz kontrolowanym 
odprowadzeniem 
wody do odbiornika
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Przykładem zastosowania może być układ zbiornika retencyjnego, 
poprzedzonego układem podczyszczającym (tj. separatorem cieczy 
lekkich oraz osadnikiem zawiesiny). Medium ze zbiornika może zo-
stać odprowadzone w sposób grawitacyjny lub ciśnieniowy. Lokali-
zacja urządzeń podczyszczającego bezpośrednio przed zbiornikiem 
pozwala na optymalizację wielkości układu. 
Ułatwi to dokonywanie okresowych przeglądów, czyszczenia oraz 
prowadzenia czynności serwisowych i eksploatacyjnych jakie będą 
konieczne przez cały okres użytkowania HYDROZONE.

PARAMETRY DO DOBORU:

•	przepływ nominalny Qnom [dm3/s] – 50
•	przepływ maksymalny Qmax [dm3/s] - 500
•	pojemność zbiornika retencyjnego Vret [m3] -200 
•	wydajność pompowni Qpomp [dm3/s] -10

Przykład II 
Zbiornik z funkcją ppoż i podlewaniem zieleni

Zbiornik Hydrozone może pełnić także rolę zbiornika z wykorzy-
staniem wody na cele przeciwpożarowe oraz podlewania terenów 
zielonych. Ze względu na funkcję zabezpieczenia na cele przeciw-
pożarowe istotne jest uwzględnienie oprócz zasilania wodą desz-
czową zasilania z sieci wodociągowej, tak aby spełnić wymóg odpo-
wiedniego czasu napełnienia zbiornika. Zaletą takiego rozwiązania 
jest wykorzystanie wody na kilka różnych celi.

Parametrami niezbędnymi do doboru takiego rozwiązania oprócz 
przepływu nominalnego i maksymalnego ze zlewni są: pojemność 
retencyjna zbiornika, pojemność przeciwpożarowa oraz na cele 
podlewania zieleni.

Przykład I
Układ podczyszczający z funkcją retencyjną w zwartej 
zabudowie zlewni miejskiej
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Zależy Ci na szybkim doborze zbiornika retencyjnego – 
skorzystaj z naszego kalkulatora doboru!

Dobierz optymalny zbiornik do swoich potrzeb 
z wykorzystaniem danych z modelu PANDa.

www.kalkulatory.ecol-unicon.comwww.kalkulatory.ecol-unicon.com
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