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Przeznaczenie i zakres stosowania skrzynek HYDRO-BOX



Ustawy, rozporz¹dzenia

W œwietle prawa woda deszczowa jest œciekiem. Podstawowe przepisy prawne jasno okreœlaj¹ sposoby zastosowania, 

zagospodarowania i wykorzystywania wód deszczowych

Ustawy (stan prawny marzec 2008)

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z dnia 11 paŸdziernika 2001 r.

Nr 115, poz. 1229); tekst jednolity z 2005-11-18 (DzU 2005 Nr 239, poz. 2019),

zmiany: DzU 2007 Nr 21, poz. 125; DzU 2006 Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; DzU 2005 Nr 267, poz. 2255.

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (DzU 2006 

r. Nr 123, poz. 858).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (DzU z 20 czerwca 2001 r. Nr 62, poz. 627); tekst 

jednolity z 2006-07-04 (DzU 2006 Nr 129, poz. 902), zmiany: DzU 2007 Nr 21, poz. 124; DzU 2006 Nr 169, poz. 1199, 

Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832.

Rozporz¹dzenia (stan prawny marzec 2008)

1. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy 

wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska 

wodnego (DzU z 31 lipca 2006 r. Nr 137, poz. 984).

2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie op³at za korzystanie ze œrodowiska (DzU z 31 

marca 2003 r. Nr 55, poz. 477).

3. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotycz¹cych autostrad p³atnych (DzU z 15 lutego 2002 r. Nr 12, poz. 116).

4. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (DzU z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690).

5. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawieraj¹cych 

informacje i dane o zakresie korzystania ze œrodowiska i sposobu ich przedstawienia (DzU z 5 lipca 2002 r. Nr 100, 

poz. 920).

Dawniej woda deszczowa by³a odpowiednio wykorzystywana. W warunkach nienaruszonych dzia³alnoœci¹ cz³owieka, 

wody opadowe maj¹ mo¿liwoœæ wsi¹kania w grunt lub sp³ywów powierzchniowych tworz¹c w ten sposób cieki wodne. 

Natura sama organizowa³a sobie „gospodarkê wodami opadowymi”.

Intensywna urbanizacja, dzia³alnoœæ cz³owieka powoduj¹ca coraz wiêksze „zabetonowanie” miast, ulic, parkingów itp. 

Zak³óci³y naturalne wsi¹kanie wód opadowych do gruntu.

Dlaczego wiêc nie powróciæ i nie skorzystaæ z darów jakie niesie nam matka natura? Tym bardziej, ¿e 

zagospodarowanie wody deszczowej jest nakazem z punktu widzenia prawa.

Zagospodarowanie i wykorzystywanie wody deszczowej to nie tylko troska o nasze œrodowisko naturalne ale tak¿e 

znaczne korzyœci finansowe.

Jakie korzyœci ekonomiczne i ekologiczne zyskujemy wraz z wykorzystaniem wody deszczowej?

Oto przyk³ady:

- zwolnienie od wprowadzonego niedawno w niektórych miastach i gminach, podatku od deszczówki,

- obni¿enie kosztów zwi¹zanych z rosn¹cymi cenami wody i oczyszczania œcieków,

- odci¹¿enie przeci¹¿onych miejskich systemów kanalizacji burzowej,

- wa¿na dla œrodowiska, ochrona zasobów wód gruntowych oraz zapobieganie przesuszaniu gleby.

Wprowadzenie

Wprowadzenie

HYDRO-BOX
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Kontrola Jakoœci

Podstawow¹ funkcj¹ systemu HYDRO-BOX jest gospodarka wód deszczowych z powierzchni utwardzonych czyli 

chwilowe gromadzenie wód opadowych w miejscu ich powstawania, a nastêpnie odprowadzenie ich z powrotem do 

naturalnego obiegu.

Odprowadzanie wód opadowych odbywa siê w drodze rozs¹czania zgodnie z wytycznymi DWA-A138 (wytyczne 

niemieckiej organizacji z zakresu gospodarki wodno-œciekowej i odpadami).

System HYDRO-BOX, s³u¿y do rozs¹czania lub magazynowania wody deszczowej odprowadzonej z dachów 

budynków, tarasów, parkingów, ulic i innych powierzchni utwardzonych.

Zestawy elementów systemu HYDRO-BOX w zale¿noœci od wytrzyma³oœci zwieñczenia elementów mog¹ byæ 

montowane w miejscach obci¹¿onych ruchem pieszym i ruchem ko³owym samochodów osobowych i ciê¿arowych.

Iloœæ skrzynek zastosowana w projektowanym zbiorniku zale¿na jest od czynników takich jak:

- wielkoœci powierzchni odwadnianej,

- warunków gruntowych oraz miejsca lokalizacji

- intensywnoœci opadów w danym regionie posadowienia,

- czasu trwania i czêstotliwoœci opadów.

W sk³ad zestawów elementów systemy HYDRO-BOX wchodz¹;

- skrzynki retencyjno- rozs¹czaj¹ce o pojemnoœci 500 ml

HYDRO-BOX typ H500 (wysokiej wytrzyma³oœci)

HYDRO-BOX typ H500 inspect (wysokiej wytrzyma³oœci, za kana³em inspekcyjno-p³ucz¹cym)

- skrzynki retencyjno- rozs¹czaj¹ce o pojemnoœci 250 ml

HYDRO-BOX typ H250 (wysokiej wytrzyma³oœci)

- akcesoria przy³¹czeniowe do skrzynek; p³yty zamykaj¹ce, elementy ³¹cz¹ce, króæce przy³¹czeniowe

- geow³óknina filtracyjna; PP

- geomembrana ; PVC, HDPE, PE

- studzienki osadnikowo-filtracyjne DIAMIR 315; 425; 600; 1000

- studzienki d³awi¹co-przelewowe DIAMIR 425; 600

- studnie pompowe DIAMIR 600; 1000

Charakterystyka techniczna

Charakterystyka techniczna

HYDRO-BOX

Wszystkie typy oferowanych skrzynek HYDRO-BOX 

przechodz¹ badania laboratoryjne pod k¹tem 

wytrzyma³oœci mechanicznej, odpornoœci na obci¹¿enia 

statyczne i dynamiczne.

Œcis³y nadzór nad jakoœci¹ naszych produktów 

zapewnia wdro¿ony w Przedsiêbiorstwie 

KA-CZMAREK system zarz¹dzania jakoœci¹ oparty na 

EN ISO 9001.
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Zastosowanie

Zestawy elementów systemu HYDRO BOX przeznaczone s¹ do bezpoœredniego rozprowadzania, retencji i 

rozs¹czania wody deszczowej odprowadzanej z dachów budynków oraz zebranej z utwardzonych powierzchni terenu, 

takich jak tarasy, parkingi, ulice.

Skrzynki rozs¹czaj¹ce mog¹ s³u¿yæ równie¿ do rozs¹czania wód technologicznych oraz oczyszczonych œcieków 

bytowych z oczyszczalni biologicznej, spe³niaj¹cych wymagania rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 24 lipca 

2006 r. w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niaæ przy wprowadzaniu œcieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,poz. 984).

Zestawy elementów systemu HYDRO BOX mog¹ byæ montowane w miejscach obci¹¿onych ruchem pieszym i ruchem 

ko³owym samochodów osobowych i ciê¿arowych.

Przeznaczenie i zakres stosowania skrzynek HYDRO-BOX

Przeznaczenie i zakres stosowania

HYDRO-BOX
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Skrzynki HYDRO-BOX realizuj¹ rozwi¹zania w zakresie rozs¹czania i magazynowania wody opadowej na terenach 

budowlanych, przemys³owych, pod nawierzchniami komunikacyjnymi jak parkingi, drogi, œcie¿ki rowerowe.

REGULACJA PRZEP£YWU

System zbudowany ze skrzynek HYDRO-BOX mo¿e regulowaæ odp³yw wody retencyjnej. Zebrana w czasie opadów 

woda, nap³ywaj¹ca w sposób nieregularny do zbiornika, jest stabilizowana i wprowadzana do kanalizacji deszczowej w 

wyznaczonych iloœciach i jednostce czasu.



HYDRO-BOX

ODPROWADZANIE DO GRUNTU

System skrzynkowy HYDRO-BOX umo¿liwia w przypadku braku kanalizacji deszczowej zretencjowan¹ wodê w 

zbiorniku, równomiernie roz³¹czyæ do gruntu z szybkoœci¹ zale¿n¹ od wspó³czynnika filtracji gruntu.

RETENCJONOWANIE Z WYKORZYSTANIEM WODY DESZCZOWEJ

Zbiornik zbudowany ze skrzynek HYDRO-BOX , mo¿e przyjmowaæ i magazynowaæ wody deszczowe. Zadanie 

retencjonowania spe³nione jest poprzez owiniêcie zbiornika geomembran¹ i geow³óknin¹ zapewniaj¹c szczelne 

przetrzymanie wody.
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Wytrzyma³oœæ na obci¹¿enia

HYDRO-BOX

8

System HYDRO-BOX mo¿e byæ równie¿ posadawiany na terenach zielonych. Minimalna g³êbokoœæ pokrycia gruntem 

wynosi wówczas 0,5m.

Wytrzyma³oœæ na obci¹¿enia

Wytrzyma³a konstrukcja skrzynek HYDRO-BOX pozwala na dowolne zagospodarowanie terenu ponad instalacj¹. 

Skrzynki mo¿na montowaæ w dowolne zestawy dobrane na podstawie przeprowadzonych obliczeñ projektowych.

System HYDRO-BOX mo¿e byæ posadawiany na terenach obci¹¿onych ruchem drogowym. Musi byæ wówczas 

zachowana minimalna g³êbokoœæ pokrycia gruntem wynosz¹ca 0,8m i maksymalna g³êbokoœæ posadowienia 

wynosz¹ca 3,0m. Skrzynki mog¹ byæ obci¹¿one statycznie do obci¹¿enia klasy SLW 60 (samochody ciê¿arowe) wg 

DIN 1072.



Warunki zabudowy

HYDRO-BOX

Przy stosowaniu zestawu elementów systemu HYDRO BOX powinny byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:

- do po³¹czeñ systemu rynnowego ze studzienk¹ osadnikow¹ i modu³em skrzynek retencyjno-rozs¹czaj¹cych oraz ze 

studzienk¹ d³awi¹c¹ zastosowane s¹ rury i kszta³tki do kanalizacji zewnêtrznej z PVC-U lub PP, o parametrach 

technicznych wg PN-EN 1401-1:2009 lub PN-EN 1852-1:2010,

- zestaw elementów systemu HYDRO BOX powinien byæ stosowany zgodnie z wytycznymi projektowania i monta¿u, 

opracowanymi przez Producenta oraz zgodnie z normami dotycz¹cymi robót ziemnych i wykopów;

- zwieñczenia studzienek kanalizacyjnych powinny spe³niaæ wymagania normy PN-EN 124:2000,

- odleg³oœæ usytuowania skrzynek rozs¹czaj¹cych od poziomu wody gruntowej powinna wynosiæ minimum 1,0 m;

- rury kanalizacji deszczowej powinny byæ uk³adane ze spadkiem;

- minimalna wysokoœæ przykrycia skrzynek rozs¹czaj¹cych, w zale¿noœci od obci¹¿enia terenu i  konfiguracji skrzynek 

rozs¹czaj¹cych, powinna wynosiæ 0,5 m (pod terenami zielonymi bez obci¹¿enia ruchem ko³owym), 0,8 m (przy 

obci¹¿eniu samochodami osobowymi o ciê¿arze nie wiêkszym ni¿ 3,5 t) i 1 m (przy obci¹¿eniu samochodami 

ciê¿arowymi do 13 t/oœ);

- maksymalna iloœæ warstw skrzynek rozs¹czaj¹cych HYDRO-BOX  wynosi 3 warstwy; 

- odleg³oœæ usytuowania skrzynek rozs¹czaj¹cych od budynku powinna wynosiæ minimum 1,5 g³êbokoœci posadowienia 

fundamentu budynku.

Warunki zabudowy
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10

HYDRO-BOX

500.1

szerokoœæ

[mm]

800

d³ugoœæ

[mm]

800

wysokoœæ

[mm]

800

objêtoœæ

[m3]

0,512

pojemnoœæ

[m3]

0,476

pakowanie

[szt./pal]

6

indeks

-

4612411600

w pe³ni s¹cz¹ca

TYP H500

Skrzynka HYDRO-BOX 500.1

Asortyment

HYDRO-BOX

HYDRO-BOX

500.2

szerokoœæ

[mm]

800

d³ugoœæ

[mm]

800

wysokoœæ

[mm]

800

objêtoœæ

[m3]

0,512

pojemnoœæ

[m3]

0,476

pakowanie

[szt./pal]

6

indeks

-

4612421600

TYP H500 inspect

Skrzynka HYDRO-BOX 500.2

z kana³em inspekcyjno-p³ucz¹cym

HYDRO-BOX

250.1

szerokoœæ

[mm]

800

d³ugoœæ

[mm]

800

wysokoœæ

[mm]

400

objêtoœæ

[m3]

0,256

pojemnoœæ

[m3]

0,476

pakowanie

[szt./pal]

12

indeks

-

4611411600

w pe³ni s¹cz¹ca

TYP H250

Skrzynka HYDRO-BOX 500.2



HYDRO-BOX szerokoœæ

[mm]

800

d³ugoœæ

[mm]

50

wysokoœæ

[mm]

800

objêtoœæ

[m3]

0,032

pojemnoœæ

[m3]

0,030

pakowanie

[szt./pal]

10

indeks

-

4615211700

P³yta zamykaj¹ca HYDRO-BOX

Asortyment

HYDRO-BOX

HYDRO-BOX szerokoœæ

[mm]

76

d³ugoœæ

[mm]

36

wysokoœæ

[mm]

32

pakowanie

[szt./pal]

100

indeks

-

4616101300

£¹cznik skrzynek HYDRO-BOX

szerokoœæ

[m.]

2,0

d³ugoœæ

[m.]

100

gramatura

[g/m2]

165

pakowanie

[szt./pal]

-

indeks

-

1590620310

Geow³óknina filtracyjna Typar SF 49

termozgrzewalna z w³ókien z PP

Masa (gramatura)

Gruboœæ poni¿ej 2kN/m2

g/m2 165

mm 0,49

W³aœciwoœci mechaniczne

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie kN/m 12,0

Opis produktu

Wyd³u¿enie przy zastowaniu max si³y rozci¹gaj¹cej % 52

Si³a przebicia stemplem N 1740

W³aœciwoœci hydrauliczne

Szerokoœæ w³aœciwa otworów perforowanych mm 0,09

Wielkoœæ przep³ywu przy s³upie wody wynosz¹cym 10cm l/m2s 50

Przepuszczalnoœæ wody  poni¿ej 20 kN/m2 10-4m/s 1,5

Przepuszczalnoœæ wody  poni¿ej 200 kN/m2 10-4m/s 1,1

Typar SF 49

2,0 5 165 - 1590620310Typar SF 49
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12

HYDRO-BOX D1

[mm]

315

d2

[mm]

160

h

[mm]

145

pakowanie

[szt./pal]

3

indeks

-

4615611300

Adapter

Asortyment

HYDRO-BOX

HYDRO-BOX D1

[mm]

160

L

[mm]

1000

pakowanie

[szt./pal]

100

indeks

-

4615211700

Kominek odpowietrzaj¹cy

D1

[mm]

315

DN

[mm]

DIAMIR 315

pakowanie

[szt./pal]

3

indeks

-

4617131151

Studnia DIAMIR

do kominka odpowietrzaj¹cego

z filtrem

425DIAMIR 425 3 4617161152

600DIAMIR 600 3 4617181153

L

[mm]

1500

1500

1500

d

[mm]

110/110

160/160

200/200

D1

[mm]

160

pakowanie

[szt./pal]

3

indeks

-

4617821000

Filtr

HYDRO-BOX

200 3 4617831000

do monta¿u w studni



DIAMIR DN

[mm]

315

L

[mm]

1000

pakowanie

[szt./pal]

6

indeks

-

2713312100

Rura trzonowa (wznosz¹ca)

Asortyment

HYDRO-BOX

DIAMIR DN

[mm]

315

L

[mm]

A15 - 1,5t

pakowanie

[szt./pal]

10

indeks

-

2539405090

Pokrywa z PP

D1

[mm]

315

D2

[mm]

DIAMIR 315

pakowanie

[szt./pal]

3

indeks

-

4615631300

Adapter HYDRO-BOX

korugowana

do studni DIAMIR

z uszczelk¹

315 DIAMIR 425 3 4615661300

315 DIAMIR 600 3 4615681300

425 1000 3 2713312100

600 1000 2 2713312100

przeznaczona bezpoœrednio

na rurê wznosz¹c¹

425 A15 - 1,5t 6 2539405090

600 A15 - 1,5t 6 2539405090
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Obszary zastosowañ

HYDRO-BOX

14

System HYDRO-BOX dziêki zdolnoœci do gromadzenia i sukcesywnego rozs¹czania wody opadowej, mo¿e byæ 

wykorzystany miêdzy innymi:

- w budownictwie wielorodzinnym; zagospodarowanie wód opadowych z dachów oraz parkingów,

- w budownictwie jednorodzinnym; zagospodarowanie wód opadowych z dachu, podjazdu, terenów zielonych,



Obszary zastosowañ

HYDRO-BOX

- zagospodarowanie wód opadowych z ci¹gów komunikacji pieszej i samochodowej,

- w obszarów przemys³owych; zagospodarowanie wód opadowych z dachów oraz podjazdów, wykorzystanie powtórne 

do celów przemys³owych retencjonowanej wody
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Obszary zastosowañ

HYDRO-BOX
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- w obiektach u¿ytecznoœci publicznej; szko³ach, biurowcach, placach zabaw



Instrukcja monta¿u

HYDRO-BOX

Wskazówki monta¿owe

Przygotowanie wykopu:

- pod³o¿e powinno byæ wyrównane, wypoziomowane, pozbawione wystaj¹cych elementów np. kamieni, korzeni itp.

- szerokoœæ oraz d³ugoœæ wykopu powinny byæ powiêkszone o przestrzeñ robocz¹ nie mniejsz¹ ni¿ 0,5m

- na dnie wykopu zaleca siê wykonanie wyrównanej warstwy podsypki ze ¿wiru o granulacji np. 8-16, 12-24 mm lub 

warstwê piasku gruboziarnistego

U³o¿enie geow³ókniny:

- w przygotowanym i zabezpieczonym wykopie wy³o¿yæ na ca³ej powierzchni geow³ókninê. W razie koniecznoœci 

po³¹czenia pasów geow³ókniny nale¿y zachowaæ zak³ad wzd³u¿ny wynosz¹cy 0,5m.

- zak³ad poprzeczny oraz koñcowy powinien wynosiæ 0,5m.

Geow³óknina chroni skrzynki przed zanieczyszczeniem gruntem, dlatego powinna byæ u³o¿ona starannie i czysto.
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Instrukcja monta¿u

HYDRO-BOX
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- w przypadku zbiornika retencyjnego, w przygotowanym i zabezpieczonym wykopie wy³o¿yæ na ca³ej powierzchni 

geow³ókninê, a nastêpnie geomembranê. Nale¿y zachowaæ zak³ad wzd³u¿ny wynosz¹cy 0,5m.

Monta¿ skrzynek:

- w celu unikniêcia uszkodzenia skrzynek za³adunek oraz roz³adunek skrzynek nale¿y prowadziæ przy u¿yciu wózków 

wid³owych lub maszyn budowlanych przy zachowaniu nale¿nej ostro¿noœci.



Instrukcja monta¿u

HYDRO-BOX

- skrzynki HYDRO-BOX zgodnie z projektem mog¹ byæ ³¹czone bocznie, czo³owo, spodem lub gór¹. U³o¿enie skrzynek 

zale¿y od projektu. W przypadku zbiornika rozs¹czaj¹cego skrzynki uk³ada siê na geow³ókninie,

- w przypadku zbiornika retencyjnego, skrzynki s¹ uk³adane na geomembranie.

Parametry geow³ókniny oraz geomembrany 

dostosowaæ do warunków u³o¿enia skrzynek 

oraz przewidywanego obci¹¿enia. £¹czenie 

geomembrany poprzez zgrzewanie nale¿y zleciæ 

firmie specjalistycznej.
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Instrukcja monta¿u

HYDRO-BOX

20

- czo³o oraz koniec zbiornika powinien byæ zamkniêty p³yt¹ zamykaj¹c¹, posiadaj¹c¹ mo¿liwoœæ pod³¹czenia rur 

kanalizacji deszczowej w œrednicach DN 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500.

Otwór odpowiedniej œrednicy wyci¹æ za pomoc¹ wycinarki, nastêpnie zamontowaæ w otwór koniec bosy rury.

- po³¹czenie skrzynek pomiêdzy sob¹ oraz pomiêdzy warstwami, nastêpuje poprzez umocowanie w odpowiednich 

otworach ³¹czników po³¹czeniowych lub ³¹czników wzmacniaj¹cych je¿eli tak przewiduje projekt.

- po zakoñczeniu prac monta¿owych zbiornik nale¿y owin¹æ geow³óknin¹ na ca³ej powierzchni, zachowuj¹c zak³adki 

0,5m. W miejscu wlotu naci¹æ geow³ókninê, nastêpnie wsun¹æ ok. 20 cm króciec przewodu dop³ywowego, tak aby 

kielich wystawa³ z otworu.
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Wykonaæ na koñcu zespo³u skrzynek odpowietrzenie

- za pomoc¹ rury PVC DN 160 , któr¹ nale¿y po³¹czyæ z adapterem 315/160 umieszczonym w górnym otworze 

skrzynki i wyprowadziæ przewód zakoñczony wywiewk¹ nad poziom terenu oko³o 50cm (przewód mo¿e pe³niæ równie¿ 

funkcjê inspekcyjn¹

- lub za pomoc¹ rury PVC DN 160, poprzez kolano 90 st, po³¹czyæ ze studni¹ zbiorcz¹
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Po zakoñczeniu monta¿u zbiornika

- nale¿y przestrzenie wolne (czêœæ robocz¹ – miêdzy zbiornikiem a œcian¹ wykopu) wype³niæ gruntem, piaskiem lub 

¿wirem klasy G1 lub gruntem rodzimym o odpowiedniej przepuszczalnoœci.

- grunt wype³niaj¹cy nale¿y zagêœciæ lekkim sprzêtem wibracyjnym o sile do 3 ton.

- zbiornik nale¿y zasypaæ gruntem metod¹ od czo³a przy u¿yciu np. koparki lub spychacza o ca³kowitej wadze do 

15ton.



Instrukcja monta¿u

HYDRO-BOX

- zbiornik nale¿y zasypaæ gruntem metod¹ od czo³a przy u¿yciu np. koparki lub spychacza o ca³kowitej wadze do 

15ton.

- do zagêszczenia pierwszej warstwy nad zbiornikiem nale¿y u¿yæ wy³¹cznie lekkiego sprzêtu z p³yt¹ wibracyjn¹. 

Minimalna wysokoœæ zagêszczenia pierwszej warstwy 0,3m

Zabiegi konserwacyjne

Urz¹dzenia do podziemnej infiltracji wymagaj¹ okresowej kontroli – przynajmniej raz do roku. Kontrola taka powinna 

byæ wykonana przed okresem mrozów.

Podziemne urz¹dzenia nale¿y miedzy innymi:

- chroniæ przed dop³ywem zanieczyszczeñ roœlinnych,

- utrzymywaæ w odpowiedniej odleg³oœci od drzew

Przy wykonaniu prac ziemnych, uk³adaniu i 

monta¿u skrzynek oraz przewodów z tworzyw 

sztucznych nale¿y pos³ugiwaæ siê ustaleniami 

normy PN-EN 1610, PN-ENV 1046.

WYMAGANE MINIMALNE ODLEG£OŒCI OD INNYCH OBIEKTÓW

Wymagane minimalne odleg³oœci od innych obiektów

Dla dok³adnego okreœlenia minimalnych odleg³oœci od budynków i urz¹dzeñ nale¿y uwzglêdniæ rodzaj i g³êbokoœæ 

podpiwniczenia oraz po³o¿enie wody gruntowej. Minimalne odleg³oœci systemu do rozs¹czania wody deszczowej:

5 m od budynków mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgociowej

2 m od budynków mieszkalnych z izolacj¹ przeciwwilgociow¹

3 m od drzew

2 m od granicy dzia³ki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

1,5 m od ruroci¹gów gazowych i wodoci¹gowych

0,8 m od kabli elektrycznych

0,5 m od kabli telekomunikacyjnych
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Serwis – wytyczne do projektowania – formularz doboru 

Œrednioroczny opad deszczu W Polsce wysokoœæ opadu rocznie wynosi na obszarach centralnych 500-600 mm 

deszczu.

Do obliczeñ przyjêto roczny opad wynosz¹cy 500 mm (zgodnie z przedstawion¹ map¹ obrazuj¹c¹ rozk³ad opadów w 

Polsce w ci¹gu roku)

Obliczenia doboru skrzynek HYDRO-BOX mo¿na pos³u¿yæ siê programem komputerowym znajduj¹cym siê na naszej 

stronie internetowej lub powierzyæ wykonanie obliczeñ naszej firmie.

Program przeznaczony jest do wspomagania projektowania uk³adów rozs¹czaj¹cych wodê deszczow¹ z 

zastosowaniem systemu zagospodarowania wody deszczowej HYDRO-BOX.

PRZYK£AD ;

H = 500 mm = 500 litrów/1 m2 = 500 dm3 / 1m2 = 0,5 m3 / 0,0001 ha = 5000 [m3/ha/rok]
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KROKI PROJEKTOWE

1. Pojemnoœæ zbiornika retencyjnego

Niezbêdnym elementem projektu jest okreœlenie optymalnej pojemnoœci zbiornika.

b) szacunkowa objêtoœæ zbiornika retencyjnego

Objêtoœæ wód deszczowych z danej powierzchni

Qret=Qdop - Qodp

gdzie:

Qdop – sp³yw wód deszczowych z danej powierzchni 

(l/s)

Qodp – dozwolony zrzut z danej powierzchni (l/s)

£¹czna wymagana objêtoœæ zbiornika retencyjnego

V = Qret x t /1000

gdzie:

t - za³o¿ony czas przetrzymania wody/czas trwania 

deszczu (s)

Przy obliczaniu parametrów zbiornika nale¿y wzi¹æ pod 

uwagê:

- wymiary pojedynczego modu³u – 0,8x0,8x0,8m

- wspó³czynnik porowatoœci – 95%

- pojemnoúã pojedynczego moduùu – 0,476m³ wody

¯wirowa podsypka jest czêœci¹ systemu retencyjnego i 

w zale¿noœci od powierzchni zbiornika stanowi od 3% 

do 20% ca³oœci wymaganej pojemnoœci zbiornika, dziêki 

czemu ograniczamy iloœæ wymaganych modu³ów.
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a) szacunkowy sp³yw wód deszczowych

Sp³yw wód deszczowych okreœla siê na podstawie 

wzoru:

Q = Ø x q x F

gdzie:

Ø - wspó³czynnik sp³ywu powierzchniowego *

q - natê¿enie deszczu nawalnego (l/s/ha) *

F - powierzchnia zlewni (ha)

*Ø -  wspó³czynnik sp³ywu powierzchniowego 

zró¿nicowany w zale¿noœci od rodzaju powierzchni i 

warunków terenowych.

Np. mo¿na przyj¹æ:

- powierzchnia dachów 0,9

- powierzchnie utwardzone 0,8

- tereny zielone 0,2

*q - natê¿enie deszczu nawalnego zazwyczaj przyjmuje 

siê za wzorem B³aszczyka 132 l/s/ha

                An*10-7*rd*D*60

L=

       (b*h*sr+(b+(h/2))*D*60*(kf/2))

L - d³ugoœæ skrzynek rozs¹czaj¹cych [m]

An - zredukowana powierzchnia [m2]

Rd - natê¿enie deszczu [l/sxha]

D - czas trwania deszczu [min]

b - szerokoœæ skrzynek rozs¹czaj¹cych [m]

h - wysokoœæ skrzynek rozs¹czaj¹cych [m]

Sr - wspó³czynnik akumulacyjny dla skrzynek 

rozs¹czaj¹cych Hydrobox 0,95

Kf - wspó³czynnik filtracji gruntu [m/s]

An=Ó(A* Ø)

Ø – wspó³czynnik sp³ywu

A - powierzchnia [m2]

Rozs¹czanie 

Metoda obliczeniowa wg ATV-DVWK-A 138:

Retencja i magazynowanie

Iloœæ wód opadowych sp³ywaj¹cych z zlewni:

Q=An*q

Q - maksymalne natê¿enie przep³ywu [l/s]

q - natê¿enie deszczu miarodajnego [l/s*ha]

Obliczanie zbiornika retencyjnego:

Qr = Qdop-Qodp

Qdop - sp³yw wód deszczowych z danej powierzchni =Q

Qodp - odp³yw ze zbiornika

Vz = Qr*t/1000

Vz - objêtoœæ zbiornika retencyjnego m3]

t - czas przetrzymywania wód opadowych w zbiorniku 
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PRZYK£AD

Maksymalna dobowa iloœæ œcieków opadowych.

Terenem odwadnianym jest pas drogowy o nawierzchni szczelnej tj. ulica i chodnik

- d³ugoœæ odcinka odwadnianej drogi: 150,0 mb

- szerokoœæ pasa drogowego: 10,0 mb.

Odwadniana powierzchnia pasa drogowego wynosi:

F=150,0m*10,0m = 1500 [m2]

Odp³yw z powierzchni w ci¹gu doby:

Q = ø * F * q [dm3/s]

gdzie:

Ø - wspó³czynnik sp³ywu 0,80,

Ø * F - powierzchnia zredukowana 1200,0 m2 = 0,12 ha,

q - natê¿enie deszczu [dm3/(s * ha)]

Obliczanie maksymalnego natê¿enia deszczu

Dla kana³ów deszczowych natê¿enie deszczu oblicza siê wg wzoru:

q = A / t0,661

gdzie:

t – czas trwania deszczu w [min]

A – wspó³czynnik.

Powy¿szy wzór po przyjêciu dla warunków polskich œredniego

normalnego opadu rocznego H = 600 mm przybiera postaæ:

q = (470 3 C) / (t0,667) [dm3/(s * ha)]

gdzie:

C – liczba lat przypadaj¹cych na jedno zdarzenie deszczu o natê¿eniu q

lub wiêkszym

Dla prawdopodobieñstwa p=50% wartoœæ C = 2 (p=100/C % ›  50=100/C ›  C=2)

Dla t = 15 min wartoœæ q = 97,27 [dm3/(s * ha)]

Z wykresu natê¿enia deszczu od czasu trwania i czêstoœci

wystêpowania odczytano:

q = 98,0 [dm3/(s * ha)]

Podstawiaj¹c otrzymane dane do wzoru Q = ø * F * q [dm3/s]

otrzymujemy:

Q = 0,12 x 97,27 = 11,67 [dm3/s]

Q = 11,67 [dm3/s]
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Dla zestawu skrzynek Sk1 oraz Sk4 obliczono wymiary:

[L] d³ugoœæ – 2,0 m

[b] szerokoœæ – 1,0 m

[h] wysokoœæ – 0,4 m

W sk³ad tych zestawów wchodzi po 4 skrzynki rozs¹czaj¹ce na zestaw.

Dla zestawu skrzynek Sk2 oraz Sk3 obliczono wymiary:

[L] d³ugoœæ – 1,5 m

[b] szerokoœæ – 1,0 m

[h] wysokoœæ – 0,4 m

W sk³ad tych zestawów wchodzi po 3 skrzynki rozs¹czaj¹ce na zestaw.

£¹czna iloœæ wszystkich skrzynek rozs¹czaj¹cych wykorzystanych w projekcie wynosi 14 szt.

Wymiarowanie zestawów skrzynek rozs¹czaj¹cych

                An*10-7*rd*D*60

L=

       (b*h*sr+(b+(h/2))*D*60*(kf/2))

L - d³ugoœæ skrzynek rozs¹czaj¹cych [m.]

An - zredukowana powierzchnia [m2], An=Ó(A* Ø)

Rd - natê¿enie deszczu [l/sxha], rd=11,67 [l/s*ha]

D - czas trwania deszczu [min], D=15 [min]

b - szerokoœæ skrzynek rozs¹czaj¹cych [m], b=1,0 [m]

h - wysokoœæ skrzynek rozs¹czaj¹cych [m], h=0,4 [m]

Sr - wspó³czynnik akumulacyjny dla skrzynek rozs¹czaj¹cych Hydrobox 0,95

Kf - wspó³czynnik filtracji gruntu [m/s], kf=10-3[m/s]

Ø – wspó³czynnik sp³ywu

A - powierzchnia [m2]
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Przyk³adowe warunki zabudowy

p³yta  zamykajaca

powierzchnia  terenu

studnia 
DIAMIR

wylot
skrzynka 

 HYDRO-BOX
geow³óknina

System  rozsaczajaco-retencyjny  ze  skrzynek  HYDRO-BOX  i  studni¹  DIAMIR

plyta  zamykajaca

wlot

studnia  DIAMIR

powierzchnia  terenu

skrzynka
 HYDRO-BOX

geow³óknina

System  rozsaczajaco-retencyjny  ze skrzynek  HYDRO-BOX  i  studni¹  DIAMIR

odpowietrzenie
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Przyk³adowe warunki zabudowy

geow³óknina geomembrana

skrzynka
 HYDRO-BOX

odpowietrzenie

p³yta  zamykajaca

wlot

studnia 
DIAMIR

powierzchnia  terenu

studnia 
pompowa

wylot

System  rozs¹czajaco-retencyjny  ze  skrzynek  HYDRO-BOX  i  studni¹  pompow¹  DIAMIR

Studnia  inspekcyjna

p³yta  zamykaj¹ca

wlot

studnia  DIAMIR
z  filtrem

powierzchnia  terenu

studnia 
DIAMIR

wylot
skrzynka 

HYDRO-BOX
geow³óknina

System  rozsaczajaco-retencyjny  ze  skrzynek  HYDRO-BOX  i  studni¹  DIAMIR
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Formularz doboru systemu rozs¹czaj¹cego HYDRO-BOX

Jesteœmy do Pañstwa dyspozycji w fazie projektowej oraz budowlanej.

Nazwa inwestycji

Klient:

Adres:

Dane techniczne

1. Rodzaj gruntu

2. Wspó³czynnik filtracji gruntu

3. Natê¿enie deszczu

4. Poziom wód gruntowych

5. Odwadniana powierzchnia dachu

6. Odwadniana powierzchnia utwardzona

7. Powierzchnia dostêpna do zabudowy

8. Planowane przeznaczenie powierzchni nad zbiornikiem

9. Uwagi:

Typ klienta:

Projektant Inwestor Wykonawca

Lokalizacja obiektu:

Osoba kontaktowa: tel.:

tel. kom.: e-mail:

fax:

Dom jednorodzinny

Obiekt publiczny Parking

Dom wielorodzinny

piasek drobziarnisty

piasek gliniaty inny

piasek pylastypiasek gruboziarnisty

piasek œrednioziarnisty

[m/s]

[L/(s x ha)]

kf =

[m.]

[m2]
Typ dachu

Pochy³y Nachylony P³aski

[m2] Rodzaj nawierzchni

d³: szer: wys:[m.] [m.] [m.]

teren zielony teren utwardzony ruch ko³owy

Formularz doboru systemu rozs¹czaj¹cego HYDRO-BOX 
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HYDRO-BOX

Najwa¿niejsze pytania na temat systemów magazynowania wody deszczowej

1. W jaki sposób dobraæ wielkoœæ zbiornika?

Najwa¿niejsze czynniki do obliczenia wielkoœci zbiornika to:

powierzchnia rzutu poziomego dachu, wspó³czynnik materia³owy pokrycia dachowego, œrednia wielkoœæ opadów w 

danym rejonie, g³êbokoœæ zalegania wody gruntowej, rodzaj gruntu. Obliczenia i wstêpny projekt wykonywane s¹ 

bezp³atnie.

2. Jaki system zastosowaæ: naziemny czy podziemny?

Zalecane jest stosowanie systemów podziemnych, zapewniaj¹cych wiêksz¹ iloœæ magazynowanej wody, ³atwiejsze 

u¿ytkowanie i wiêksz¹ estetykê ogrodu – zbiorniki nie zajmuj¹ powierzchni ogrodu.

3. Jaki jest koszt instalacji do wykorzystania wody deszczowej?

W celu sporz¹dzenia oferty cenowej i projektu instalacji wysy³any jest do klienta odpowiedni formularz z pytaniami. 

Odpowiedzi na pytania w formularzu pozwalaj¹ na dobranie odpowiedniego zestawu/systemu oraz na szczegó³ow¹ 

wycenê.

4. Czy mo¿liwy jest samodzielny monta¿ systemu magazynowania wody deszczowej?

Firma posiada kompletne instrukcje, przygotowane z myœl¹ o samodzielnym monta¿u, dziêki czemu instalacjê mo¿na 

wykonaæ we w³asnym zakresie. Oczywiœcie, podczas samodzielnych prac instalacyjnych powinniœmy mieæ zapewnione 

wsparcie merytoryczne ze strony producenta lub przedstawiciela. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ nadzoru monta¿u przez 

firmê sprzedaj¹c¹ tego typu rozwi¹zania. Instrukcja monta¿u do³¹czona jest do ka¿dego zakupionego produktu.

5. Jak mierzymy poziom wód gruntowych. Kto przeprowadza badanie gruntu?

Badania gruntu przeprowadza geolog. W wyniku jego pracy otrzymujemy opis warunków gruntowo-wodnych 

obejmuj¹cych zarówno rodzaj gleby, jak i poziom wód gruntowych. Poziom wód gruntowych mo¿na równie¿ sprawdziæ, 

wykonuj¹c samodzielnie wykop na dzia³ce, a¿ do poziomu pojawienia siê wody gruntowej (na g³êbokoœci 2,5 m, w 

suchym gruncie, mo¿na posadowiæ ka¿dy zbiornik).

6. Czy w wodzie magazynowanej zachodz¹ jakieœ reakcje szkodliwe dla u¿ytkownika?

Je¿eli woda deszczowa jest filtrowana dobrymi filtrami i zbiorniki s¹ szczelnie zamkniête, to nie zachodzi w nich ¿aden 

proces gnilny.

7. Jak oczyszczana jest woda deszczowa, która – choæ sama w sobie jest czysta – to przez sp³yniêcie po 

powierzchni dachu ulega zanieczyszczeniu?

Przechwycona przez rynny i transportowana rurami spustowymi woda, zanim trafi do zbiornika, musi zostaæ 

oczyszczona przez uk³ad filtrów z grubych i drobnych zanieczyszczeñ, szczególnie pochodzenia organicznego. 

Umo¿liwia to du¿y wybór oferowanych filtrów: zewnêtrznych, wewnêtrznych oraz narynnowych. Ich sprawnoœæ mieœci 

siê w przedziale 95-100% – s¹ czêsto samoczyszcz¹ce, prawie bezobs³ugowe. Jakoœæ wody deszczowej zale¿y 

g³ównie od rodzajupokrycia dachu. Najlepsze s¹ dachy ceramiczne, betonowe lub blaszane; mniej przydatne s¹ dachy 

pokryte roœlinnoœci¹, natomiast dachy wykoñczone p³ytami azbestowymi lub pap¹ bitumiczn¹ nie nadaj¹ siê do 

pozyskiwania deszczówki.

8. Czy potrzebne jest pozwolenia na budowê?

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, na monta¿ systemów wykorzystania wody deszczowej nie jest wymagane 

pozwolenie na budowê. Przed przyst¹pieniem do realizacji inwestycji nale¿y dokonaæ jedynie zg³oszenia w starostwie 

powiatowym. Sugerujemy kontakt z urzêdami administracji w terenie zamieszkania (urz¹d miasta, urz¹d gminy, 

starostwo). Wszelkich informacji na ten temat udziela wydzia³ ds. budownictwa w³aœciwy dla danego rejonu.

9. Czy nale¿y zg³osiæ w firmie dostarczaj¹cej wodê pitn¹ fakt wykorzystania deszczówki?

Instalacje wykorzystania wody deszczowej s³u¿¹ce do podlewania ogrodu, mycia samochodu czy prac porz¹dkowych 

nie wymagaj¹ zg³oszenia. Je¿eli s³u¿¹ równie¿ dla potrzeb domu (toalety, pranie), nale¿y to zg³osiæ w firmie 

dostarczaj¹cej wodê pitn¹. Art.3 paragraf 126 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie mówi, ¿e (w przypadku wykorzystania wód 

opadowych, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, do sp³ukiwania toalet... oraz innych prac gospodarczych 

nale¿y dla tego celu wykonaæ odrêbn¹ instalacjê, nie po³¹czon¹ z instalacj¹ wodoci¹gow¹). Znaczy to tyle, ¿e 

instalacja dla wody deszczowej musi byæ niezale¿na od instalacji wodoci¹gowej i w ¿adnym miejscu nie mo¿e byæ z ni¹ 

po³¹czona.

Pytania/Odpowiedzi 




