
WIDOK Z GÓRY

a 0,3 m0,3 m

1
,8

 m
0
,3

 m
0
,3

 m

2
,4

 m

żwir 8/16

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

nie stwierdzono występowania
wody gruntowej

powierzchnia terenu

poziom posadowienia zbiornika

wlot kanału deszczowego 
Ø300 

osadnik Ø1200
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zasypanie wykopu
gruntem piaszczystym

żwir 8/16 skrzynki 
retencyjno-rozsączające

rzędna wylotu
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konstrukcja chodnika + piasek
geowłókniną polipropylenową o wytrzymałości na przebicie statyczne CBR min. 1,2 kN   oraz na 
rozciąganie min. 8 kN/m 
skrzynki rozsączająco-retencyjne
geowłóknina
podsypka żwirowa 8/16 - gr. 30 cm

rura PP LUB PCV Ø300

rura Ø300 SN 8 

skrzynki 
retencyjno-rozsączające

ZBIORNIK

Z1

ILOŚĆ 
SKRZYNEK

180 szt.

DŁUGOŚĆ 
ZBIORNIKA
a = 18,0m

POSADOWIENIE
ZBIORNIKA

 180,50m n.p.m.

WYLOT

W1

RZĘDNA WYLOTU

 181,40m n.p.m.

inż. Marcin Galbierz

SZCZEGÓŁY URZĄDZEŃ WODNYCH

Usługi w Budownictwie  45-342 Opole ul. Drzymały 8/1

upr. bud. nr OPL/0292/PWOD/06

PODPIS

PROJEKTOWANY SYSTEM SKRZYNEK WRAZ ZE STUDNIĄ 

OSADNICZĄ I INSPEKCYJNĄ MUSI BYĆ ZAKUPIONY U JEDNEGO 
PRODUCENTA !

Studzienki osadnikowe z PP o średnicy 1200 m  z 
filtrem stalowym, stożkowym samoczyszczącym/ 
zwieńczenie właz żeliwny D400

Studzienki osadnikowe z PP o średnicy 1200 m  z 
filtrem stalowym, stożkowym samoczyszczącym/ 
zwieńczenie właz żeliwny D400

Rura inspekcyjno kontrolna  fi 315mm zakonczona 
teleskopem klasy C250 / studzienka kontrolna wraz z 
odpowietrznikiem zintegrowana ze zbiornikiem 

Rura inspekcyjno kontrolna  fi 315mm zakonczona 
teleskopem klasy C250 / studzienka kontrolna wraz z 
odpowietrznikiem zintegrowana ze zbiornikiem 

skrzynki 
retencyjno-rozsączające

Skrzynki rozsączające z polipropylenu (PP-B) o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 300 mm. Minimalna pojemność wodna netto jednej skrzynki wynosi 206 dm3  .
  Dno skrzynki oraz skrzynki pomiędzy sobą łączone są za pomocą 
zatrzasków z PP-B. Skrzynki przeznaczone do rozsączania należy owinąć geowłókniną polipropylenową o wytrzymałości na przebicie statyczne CBR min. 1,2 kN   oraz na rozciąganie min. 8 kN/m .                                                                       
Skrzynka rozsączająco -  retencyjna przeznaczona do rozsącznia wody deszczowej w gruncie o minimalnych parametrach skrzynek typu STORMBOX, STROMBOX2
 kompletny system z dostosowaniem do nowych warunków pracy


