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Nowoczesne Nowoczesne zarzzarz��dzaniedzanie wodwod�� deszczowdeszczow��

PePełłna wersjana wersja
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1. Problem wód deszczowych

2. Zagro�enia

3. Rozwi�zanie problemu

4. Podsumowanie

5. Wnioski

PLANPLAN
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�Roczny opad to  �rednio 500-600 l/m2,

a nad morzem i w górach: 1100-1200 l/m2

(~250 m3 deszczówki w ci�gu roku z dachu o pow. 200 m2)

�Przeci�tnie w Polsce wyst�puje 120-150 dni deszczowych

(wi�kszo�� to deszcze małe)

Problem wProblem wóód deszczowychd deszczowych
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W dniu 27.06.2009 odnotowano w Polsce 2 172 interwencje W dniu 27.06.2009 odnotowano w Polsce 2 172 interwencje 
dot. usuwania skutkdot. usuwania skutkóów obfitych opadw obfitych opadóów deszczuw deszczu

- zalane gara�e i piwnice

- podtopione budynki
- woda na ulicach

- zalewanie działek s�siadów 

- spływaj�ce skarpy

- uszkodzenia nawierzchni

itp.

ZagroZagro��eniaenia
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Uliczny prysznicUliczny prysznic
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GdaGda��sksk 20072007 Warszawa 2007Warszawa 2007 WrocWrocłław 2008aw 2008

KrakKrakóów 2008w 2008 Sopot 2009Sopot 2009 PoznaPozna�� 20092009

Zalane ulice i drogiZalane ulice i drogi
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KrakKrakóów 2007w 2007

SzczecinSzczecin 20072007

Katastrofy drogoweKatastrofy drogowe
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�� wysokie koszty inwestycjiwysokie koszty inwestycji

�� ddłługiugi czas budowyczas budowy

�� ryzyko ryzyko podtopiepodtopie�� i powodzii powodzi

�� brak brak rozsrozs��czaniaczania i szybki odpi szybki odp��������ywyw

�� lokalne stepowienie terenlokalne stepowienie terenóóww

�� niskie koszty inwestycjiniskie koszty inwestycji

�� szybka realizacjaszybka realizacja

�� ograniczenie ograniczenie zagrozagro��ee�� powodziowychpowodziowych

�� rozsrozs��czanieczanie i i „„mama��������a retencjaa retencja””

�� zasilanie zasobzasilanie zasobóów ww wóód gruntowychd gruntowych

KanalizacjaKanalizacja

Jaki system Jaki system wybrawybra��??

Nowoczesna kanalizacjaNowoczesna kanalizacja



Page 9Zbiornik retencyjny

Studnia chStudnia ch��������onnaonna

RRóów chw ch��������onnyonny

System komór drena�owych

Alternatywa dla tradycyjnychAlternatywa dla tradycyjnych
rozwirozwi��zaza��������



Page 10

- rozs�czaj�ce

- magazynuj�ce

- magazynuj�co-rozs�czajace

Komory drenaKomory drena��������owe stosujemyowe stosujemy

jako systemyjako systemy
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Uj�cie

PrzepPrzep��������yw wody w systemieyw wody w systemie

Wp�yw



Page 13

RozsRozs��������czanieczanie w grunciew gruncie
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Infiltracja wInfiltracja wóód opadowychd opadowych do gruntudo gruntu
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Folia
Pompa

Podlewanie zieleni

Retencja Retencja –– zbiornik szczelnyzbiornik szczelny
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Przetworzony beton Przetworzony beton -- alternatywaalternatywa

TT��uczeucze�� kamienny 20kamienny 20--50 mm50 mm

TTłłuczeucze�� –– element systemuelement systemu
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14,5 tony/o14,5 tony/o�������� pojazdupojazdu

146,5 tony/m146,5 tony/m22

ObciObci����enia zewnenia zewn��trzne rozktrzne rozkłładajadaj�� sisi�� na sklepieniu, a nie na na sklepieniu, a nie na ��cianach komcianach komóórr

Aprobata Aprobata IBDiMIBDiM AT/ 2007AT/ 2007--0303--22512251

DziaDziałłanie obcianie obci����ee�� na komory drenana komory drena��oweowe

TTłłuczeucze��
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Testy mechaniczne 
potwierdziły 

wytrzymało��
14,5 tony/o���� pojazdu

146, tony /m2

Testy hydrauliczne 
potwierdziły  doskonał�

skuteczno�� hydrauliczn�

TestyTesty



Page 19

�� npnp. przy marketach, . przy marketach, 

centrach handlowych, centrach handlowych, 

bazach logistycznych itp.bazach logistycznych itp.

Odprowadzanie wOdprowadzanie wóód deszczowychd deszczowych
z parkingz parkingóóww
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PrzedPrzed

PoPo

OszczOszcz��dnodno���� miejscamiejsca
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PrzedPrzed

PoPo

Wykorzystanie terenuWykorzystanie terenu
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OdprowadzanieOdprowadzanie wwóódd deszczowychdeszczowych
z z dachudachu budynkubudynku
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OdprowadzanieOdprowadzanie wwóódd deszczowychdeszczowych
-- pas zielenipas zieleni
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1. Wykop

2. Geow����óknina

3. T����ucze�

4. Komory i doprowadzenia

5. T����ucze�

6. Geow����óknina

7. Przykrycie 

22--4 pracownik4 pracownikóów w –– montuje 200montuje 200--300 kom300 komóór / dziennier / dziennie

Prosta i szybka instalacjaProsta i szybka instalacja
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IsolatorIsolatorTMTM przechwytuje 80% zawiesinprzechwytuje 80% zawiesin

Skutecznie rozwiSkutecznie rozwi��zany problem zany problem 
kolmatacji systemkolmatacji systemóóww

Uj�cie

IsolatorIsolatorTMTM

PierwszaPierwsza fala fala spsp��������ywuywu
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Regulator przepRegulator przep��������ywuywu
IsolatorIsolator
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Do rury Do rury 

dystrybucyjnej dystrybucyjnej 

Do IsolatorDo IsolatoraaTMTM

SposSposóóbb dziadziałłaniaania IsolatoraIsolatoraTMTM
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Kontrola i Kontrola i konserwacjakonserwacja

PoPo

PrzedPrzed
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PodsumowaniePodsumowanie
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1. Rozwi�zanie problemu

2. Uniwersalno�� – dla ma����ych i du�ych

3. Oszcz�dno�� terenu 

4. Ograniczenie podtopie� i powodzi

5. Obni�enie kosztów inwestycji 

ZaletyZalety skutecznego zarzskutecznego zarz��dzania dzania 
wodwod�� deszczowdeszczow��
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6. Najwy�sza wytrzyma����o�� na rynku 14,5 t/o� samochodu

(146,5 tony/m2)

7. Łatwe i szybkie projektowanie

8. Mo�liwo�� inspekcji za pomoc� kamer, 
konserwacji oraz czyszczenia

9. Prosty, szybki i bezpieczny monta�

10. Łatwy transport

Zalety (c.d.)Zalety (c.d.)
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11. Mo�liwo�� wykorzystania zmagazynowanej wody   

deszczowej do:

� nawodnie���� upraw, trawników itp.

� spłukiwania urz�dze���� sanitarnych 

(np. obiekty sportowe - stadiony)

� prac porz����dkowych

� procesów technologicznych 
w us����ugach i przemy�le itp.

Zalety (c.d.)Zalety (c.d.)
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KomorKomoryy drenadrena��������oweowe

Wymiary (szer. Wymiary (szer. ×× dd��������. . ×× wys.):wys.):

SCSC--740740 –– 130 130 ×× 217 217 ×× 76 cm, 76 cm, pojemnopojemno���� –– od 2,12 mod 2,12 m3 3 do do 22,,660 m0 m33

SCSC--310310 –– 8866 ×× 217 217 ×× 41 cm, 41 cm, pojemnopojemno���� –– odod 0,90 m0,90 m33 do 1,20 mdo 1,20 m33

NOWONOWO����������������

MMCC--35035000 –– 119090 ×× 212188 ×× 114114 cm, cm, pojemnopojemno���� –– odod 5,015,01 mm33 do do 5,435,43 mm33

PokrywaPokrywa –– 180 180 ×× 67 67 ×× 114114 cm, cm, pojemnopojemno���� –– odod 1,291,29 mm33 do do 1,431,43 mm33
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Prosty program doboru systemuProsty program doboru systemu

Pomoc doradczoPomoc doradczo--projektowa projektowa –– zadzwozadzwo��!!
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Koszt zagospodarowania wody deszczowej Koszt zagospodarowania wody deszczowej 
w domu jednorodzinnym w domu jednorodzinnym 
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Wykorzystanie wody opadowejWykorzystanie wody opadowej……

Gospodarstwo domoweGospodarstwo domowe

PodlewaniePodlewanieWC, pralka, itp.WC, pralka, itp.

RozsRozs��czanieczanie
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Kolektory powietrza wymiennika gruntowego (15 × 6 × 2 m). 

Restauracja (ok. 2000 m3 kubatury).

13 komór SC-310, pole dobrane dla wydatku wentylatora do 6000 m3/h. 

Koszt zagospodarowania wody deszczowej Koszt zagospodarowania wody deszczowej 
w domu jednorodzinnym w domu jednorodzinnym 
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Inne zastosowanieInne zastosowanie

Mo�liwo�� rozs�czania �cieków po oczyszczalni przydomowej
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1. �wi�tynia Opatrzno�ci Bo�ej – Warszawa

2. Droga krajowa nr 59 – Wilkasy k/Gi�ycka

3. Stacja paliw Orlen – Pawłówek

4. Markety Lidl – Gdynia, Warszawa

5. Przedszkole – Gdynia

6. Osiedla – Gda�sk, Warszawa, Sopot

7. Szkoła – Chwaszczyno

8. Szpital – Warszawa

9. Markety Biedronka – Reda, S�cz

10. Boiska (Orliki) – Nowy Dwór Maz.

11. Hala magazynowa – Gda�sk

12. Parking – Pszczyna

i wiele innych…

Wybrane realizacje w PolsceWybrane realizacje w Polsce
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PrzykPrzyk��������ady ady realizacjirealizacji −−−−−−−− ��������wiatwiat

StadionStadion

Lotnisko Lotnisko -- SeattleSeattle

Centrum handlowe Centrum handlowe -- FlorydaFloryda



Page 40Parking Parking –– SopotSopot

Osiedle Osiedle –– Pruszcz Pruszcz 
GdaGda��skiski

Salon Toyota Salon Toyota –– ChwaszczynoChwaszczyno

PrzykPrzyk��������ady ady realizacjirealizacji −−−−−−−− PolskaPolska
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Ekskluzywne osiedle domów - Gda�sk

MoMo ��dernizacjadernizacja drogidrogi

PrzykPrzyk��������ady ady realizacjirealizacji −−−−−−−− PolskaPolska

Market Market LidlLidl -- GdyniaGdynia
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Satysfakcja gwarantowana!Satysfakcja gwarantowana!
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WnioskiWnioski

�� Skuteczne Skuteczne rozwirozwi��zaniezanie problemu wproblemu wóód deszczowychd deszczowych

�� Ograniczenie Ograniczenie zagrozagro��ee�� powodziowychpowodziowych

�� Korzystny wpKorzystny wp��������yw na yw na ��rodowiskorodowisko naturalne naturalne −−−−−−−− pozostawienie  pozostawienie  

wody opadowej w miejscu opaduwody opadowej w miejscu opadu

�� Niskie koszty inwestycjiNiskie koszty inwestycji

�� Zadowolenie mieszkaZadowolenie mieszka��ccóóww
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Pomoce technicznePomoce techniczne

……oraz pomoc doradczooraz pomoc doradczo--projektowa   projektowa   



Page 45

PPublikacjeublikacje

pozostapozostałłe na e na www.www.komorykomory--drenazowedrenazowe.pl.pl
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WiWi��cejcej informacji:informacji:

Katarzyna GudelisKatarzyna Gudelis--Taraszkiewicz         Taraszkiewicz         501 563 800501 563 800

EKOBUDEX EKOBUDEX ssp. z o.o.p. z o.o. tel.: tel.: (58) 554(58) 554--8585--6565

ul. ul. KoKo��cierskacierska 77 (58) 554(58) 554--8585--6666

8080--328 328 GdaGda��sksk fax: fax: (58) 552(58) 552--3636--5858

ee--mail: mail: komorykomory@@komorykomory--drenazowedrenazowe.pl.pl

www.www.komorykomory--drenazowedrenazowe.pl.pl

......do zobaczeniado zobaczenia


