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ODPRO WA DZENIE

DESZCZÓWKI DO GLEBY
takich terenach o gruntach sïabo przepuszczalnych alternatywÈ sÈ komory
i skrzynki rozsÈczajÈce oraz studzienki z rur perforowanych.
Zanim zdecydujesz siÚ na konkretne rozwiÈzanie, zleÊ analizÚ warunków
gruntowo-wodnych panujÈcych na dziaïce.

fot. Marley
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Kaĝdy rodzaj odbiornika – studniÚ
chïonnÈ, skrzynkÚ rozsÈczajÈcÈ, rurÚ
– ïÈczy siÚ z systemem rynnowym
instalacjÈ odprowadzajÈcÈ. Moĝesz
zrobiÊ to na dwa sposoby:
rurÚ wpustowÈ z osadnikiem zanieczyszczeñ umieĂÊ w gruncie i poïÈcz systemem rur odprowadzajÈcych
z odbiornikiem;
poprzez wpust podwórzowy, który
odbierze wodÚ deszczowÈ i odprowadzi jÈ do instalacji.

fot. Green Water

Studnia chïonna (potocznie bez dna) jest jednym z rozwiÈzañ odprowadzania
wody deszczowej do gleby. Stosuje siÚ je na terenach nieskanalizowanych o
gruntach nieprzepuszczalnych lub sïabo przepuszczalnych, pod powierzchniÈ
których (na gïÚbokoĂci do 3 m) jest warstwa piasku lub ĝwiru. Ponadto na

Osadnik znieczyszczeñ

fot. Aco

Zrób to

Wpust podwórzowy

warstwa
przepuszczalna
gruntu, do
której musi
siÚgaÊ studnia

fot. Green Water

odpowietrzenie – moĝna je
wykonaÊ, aby deszczówka
byïa sprawnie odprowadzana
nawet przy silnych ulewach

StudniÚ z krÚgów betonowych najproĂciej
wykonaÊ metodÈ wybierania gruntu z jej
wnÚtrza i dostawiania kolejnych krÚgów
w miarÚ zagïÚbiania
ich w gruncie. Moĝesz
takĝe wykonaÊ wykop
pod studniÚ chïonnÈ
i nastÚpnie zagïÚbiÊ
w nim krÚgi betonowe. Przy tej metodzie
musisz skorzystaÊ np.
z maïego ĝurawia przeWykop pod studniÚ chïonnÈ
ïadunkowego HDS.

2m
ok. 3 m

z krÚgów betonowych

minimalna
odlegïoĂÊ studni
od budynku

1,5 m

odlegïoĂÊ
dna studni
od wód
gruntowych

Wymagania dotyczÈce studni chïonnych
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JeĂli studnia ma odprowadzaÊ wodÚ
z kilku rur spustowych, usytuuj jÈ
w miejscu jednakowo odlegïym od kaĝdej
z tych rur. Moĝesz takĝe wybudowaÊ
kilka mniejszych studzienek przy kaĝdej
z rur spustowych.
WodÚ do studni doprowadě rurami drenarskimi o peïnych Ăciankach (Ărednica
15 cm). Ich wylot powinien byÊ umieszczony ok. 20 cm nad warstwÈ filtracyjRura drenarska dopronÈ. Rury drenarskie uïóĝ poziomo pod
wadzajÈca deszczówkÚ
ziemiÈ, poniĝej poziomu przemarzania. do studni chïonnej

ZagïÚbienie krÚgów betonowych
w wykopie

NastÚpnie studniÚ
chïonnÈ wypeïnij materiaïem przepuszczalnym. Zazwyczaj
warstwÚ tÚ tworzy siÚ
z pïukanego piasku
(grub. ok. 50 cm) i ĝwiru
lub pospóïki (100 cm).
Wykop przysypany ĝwirem
Studnie i wykop zabezpiecz geowïókninÈ i zasyp zagïÚbienia wokóï studni. Do
zasypywania uĝyj ĝwiru lub gruntu z wykopu oczyszczoStudnia i wykop zabez- nego z torfu, darniny, korzeni, odpadków i innych zaniepieczone geowïókninÈ
czyszczeñ.
Odpïyw ze studni nastÚpuje bezpoĂrednio w otaczajÈcy grunt (dlatego waĝne jest,
aby studnia siÚgaïa warstw przepuszczalnych).
StudzienkÚ trzeba oczyszczaÊ co póï roku, usuwajÈc z niej liĂcie i osady.
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WYKONANIE STUDNI CHONNEJ
StudniÚ chïonnÈ moĝna wykonaÊ z krÚgów betonowych lub
z tworzyw sztucznych. Jej wysokoĂÊ to ok. 3 m, Ărednica
– ok. 1 m. Studnia musi siÚgaÊ od powierzchni ziemi do warstwy przepuszczalnej. OdlegïoĂÊ miÚdzy dolnÈ czÚĂciÈ studni
a poziomem wód gruntowych nie moĝe byÊ mniejsza niĝ 1,5 m.
Minimalna odlegïoĂÊ studni od budynku to 2 m. W celu zwiÚkszenia przeciekania na Ăciankach dolnego krÚgu moĝna nawierciÊ otwory o Ărednicy 1–2 cm.

MONTA¿ KOMORY I SKRZYNKI ROZSkCZAJkCEJ
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Komory i skrzynki rozsÈczajÈce sÈ sztucznÈ warstwÈ magazynujÈco-przepuszczalnÈ. Obydwa rozwiÈzania przesÈczajÈ wodÚ do gruntu w kierunkach pionowym (nie majÈ dna) i poziomym (znacznÈ
czÚĂÊ powierzchni ich Ăcianek stanowiÈ otwory w Ăciankach). Obydwa rozwiÈzania sprawdzajÈ
siÚ dobrze na maïych dziaïkach, a do ich montaĝu nie uĝywa siÚ ciÚĝkiego sprzÚtu.

Skrzynka rozsÈczajÈca

Umieszczenie skrzynki w dole wyïo- Skrzynka owiniÚta geowïókninÈ
na zakïadkÚ
ĝonym geowïókninÈ z zapasem

Wykop na komorÚ rozsÈczajÈcÈ
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Wytnij w komorze lub skrzynce otwór odpowiadajÈcy Ărednicy
króÊca przyïÈczeniowego i przymocuj do niego rury doprowadzajÈce deszczówkÚ – wykorzystaj rury drenarskie o peïnych Ăciankach (Ărednica 15 cm). Teraz, jeĂli wybraïeĂ:
komorÚ, umieĂÊ jÈ w wykopie i obsyp tïuczniem – powinien
utworzyÊ 15-centymetrowÈ warstwÚ. NastÚpnie pozostawiony
wczeĂniej zapas geowïókniny nawiñ na tïuczeñ i zasyp caïoĂÊ ziemiÈ, takĝe ok. 15-centymerowÈ warstwÈ;
Komora obsypana tïuczniem
skrzynkÚ, wyïóĝ dno wykopu geowïókninÈ (z odpowiednim zapasem) i umieĂÊ na niej skrzynkÚ, nastÚpnie owiñ jÈ szczelnie tÈ samÈ geowïókninÈ z co najmniej
15-centymetrowÈ zakïadkÈ. CaïoĂÊ zasyp pïukanym ĝwirem o granulacji od 2 do 5 cm (otoczakami
o nieostrych krawÚdziach, aby nie uszkodziÊ geowïókniny). Skrzynki powinno siÚ odpowietrzyÊ – po
przeciwnej stronie dopïywu wód deszczowych podïÈcz rurÚ wywiewnÈ φ 16 cm.
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Wycinanie otworu w skrzynce rozsÈczajÈcej
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Komora rozsÈczajÈca

Zrób wykop na komorÚ lub skrzynkÚ – powinien byÊ 40 cm wiÚkszy od tych odbiorników.
Wykonaj takĝe odpowiedniej dïugoĂci wykop
na instalacjÚ doprowadzajÈcÈ deszczówkÚ.
Nastepnie, jeĂli wybraïeĂ:
komorÚ – wyïóĝ wykop geowïókninÈ.
Geowïóknina powinna byÊ odpowiednio wiÚksza od powierzchni doïu, aby moĝna byïo okryÊ
niÈ komorÚ – zapas wywiñ na powierzchniÚ
gruntu. Na geowïókninie wykonaj 10-centymetrowÈ obsypkÚ z tïucznia pïukanego
o uziarnieniu od 2 do 5 cm;
skrzynkÚ – obsyp dno wykopu na wysokoĂÊ
30 cm ĝwirem.
Uwaga! Minimalna odlegïoĂÊ komory i skrzynki od budynku to 2 m, a ich dolnych czÚĂci od
poziomu wód gruntowych to: komory – 0,5 m;
skrzynki – 1 m.

Wykop na skrzynkÚ rozsÈczajÈcÈ

WYKONANIE STUDNI Z RUR PERFOROWANYCH
wpust
rynnowy

rura drenarska
w ukïadzie
Ălimakowym

odcinek
rury peïnej

fot. Lemar

Jeĝeli warstwa przepuszczalna gleby jest poïoĝona stosunkowo pïytko, studniÚ moĝesz zrobiÊ
z rur perforowanych.
Wykonaj wykop gïÚboki na ok. 60 cm – pod rurÚ
perforowanÈ (Ărednica – ok. 9 cm) oraz gïÚbszy
– ok. 160 cm na studniÚ z rur. Obsyp caïoĂÊ piaskiem i ĝwirem.
Teraz podïÈcz do rury spustowej rurÚ peïnÈ
o dïugoĂci 1 m (podïÈczenie wykonaj wedïug jednego z opisanych na poczÈtku artykuïu sposobów),
a nastÚpnie doïÈcz rurÚ perforowanÈ. TÚ ostatniÈ
umieĂÊ w wykopie w ukïadzie Ălimakowym, obsypujÈc poszczególne zwoje ĝwirem. RurÚ perforowanÈ
moĝesz wczeĂniej owinÈÊ geowïókninÈ. OstatniÈ
warstwÚ ĝwiru pokryj gruntem rodzimym.

ĝwir

Rura perforowana w obsypce ĝwirowej

Studzienka wykonana z rury drenarskiej w ukïadzie Ălimakowym
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