
Uporządkowanie	i odnowienie	instalacji	podziemnych	na	tere-
nie	osiedla	związane	było	z planowaną	na	tym	obszarze	mo-
dernizacją	i rozbudową	układu	komunikacyjnego.	Dodatkową	
przyczyną	był	zły	stan	 techniczny	sieci,	wykazany	podczas	
monitoringu.	Aby	zapobiec	awarii,	inwestor	zdecydował	się	
na	całkowitą	przebudowę	kanalizacji	sanitarnej	i deszczowej.	
Czynnikiem,	który	należało	uwzględnić	podczas	projektowania	
nowej	sieci,	była	niewystarczająca	przepustowość	kanałów	
deszczowych	dla	założonego	prawdopodobieństwa	występo-
wania	deszczu	o danym	natężeniu.
Opracowana	wcześniej	koncepcja	modernizacji	układu	kana-

lizacji	deszczowej	przewidywała,	że	nadmiar	wód,	których	nie	
jest	w stanie	przejąć	istniejący	kanał,	miał	być	odprowadzany	

do	zbiornika	retencyjnego	wód	deszczowych,	skąd	wody	te	
sukcesywnie	byłyby	odpompowywane.	Drugim	pomysłem	
była	budowa	dodatkowego	kanału,	który	miałby	odprowadzać	
wody	opadowe	bezpośrednio	do	odbiornika.	W projekcie	
wybrano	wariant	pierwszy.
Zgodnie	z obliczeniami	wykonanymi	według	wzoru	Błasz-

czyka,	na	terenie	osiedla	przy	wylocie	ul.	Przemysłowej	do	
ul.	Majakowskiego	dobrano	retencyjny	zbiornik	podziemny	
o pojemności	2410	m3.	Zbiornik	składa	się	z czterech	nitek	rur	
GRP	DN	3600	o długości	62	m	i jest	wyposażony	w pompownię	
ścieków	deszczowych.
Wykonanie	zbiornika	z rur	GRP	–	z uwagi	na	ich	niewielką	

średnicę	zewnętrzną	w stosunku	do	wymiarów	wewnętrznych	

Zbiorniki retencyjne 
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nego HOBAS o pojemności 2410 m3.
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–	wpłynie	na	zmniejszenie	całkowitej	powierzchni	zabudowy	kon-
strukcji.
W celu	utrzymania	świeżego	powietrza	w pustym	zbiorniku	

oraz	możliwości	ujścia	powietrza	podczas	jego	napełniania	za-
projektowano	wentylację	zbiornika	w postaci	rur	PVC	DN	200,	
wklejonych	do	 rur	GRP	za	pomocą	 laminatu.	Uwzględnioną	
w projekcie	pompownię	 zaprojektowano	 jako	 zintegrowaną	
z konstrukcją	zbiornika,	umieszczoną	w rurze	kominowej	o śred-
nicy	DN	2400.	Pompy	w liczbie	dwóch	sztuk	(pracująca	i rezer-
wowa)	mają	pracować	okresowo,	w zależności	od	intensywności	
opadów.	Czas	opróżniania	 zbiornika	ma	wynosić	22	godziny,	
przy	założeniu	wydajności	pompowni	30	l/s	oraz	obliczeniowej	
ilości	wód	2410	m3.
Montaż	rozpoczął	się	w maju	2014	r.	Poszczególne	elementy	

zbiornika,	tj.	rury	i kształtki	z żywic	poliestrowych	wzmocnionych	
włóknem	szklanym,	dostarczane	były	z zakładu	produkcyjnego	HO-
BAS	w Dąbrowie	Górniczej.	Zbiornik	został	posadowiony	w wykopie	
zabezpieczonym	ściankami	szczelnymi,	na	żelbetowej	płycie	bala-
stowej.	Pomiędzy	płytą	a rurami	znajdowała	podsypka	piaskowa	
o odpowiedniej	grubości,	co	zapewniło	równomierne	rozłożenie	
sił.	Mocowanie	rur	do	płyty	wykonano	przez	zastosowanie	opasek	
stalowych	oraz	kotew	rozmieszczonych	co	2	m.
Dzięki	poszerzaniu	asortymentu	rur	HOBAS	o coraz	to	większe	

średnice	możliwe	jest	realizowanie	takich	inwestycji,	jak	budowa	
zbiorników	retencyjnych,	w których	pojemność	systemu	odgrywa	
kluczową	rolę.	Dzieje	się	to	przy	niezmiennie	wysokich	parametrach	
rur,	co	zapewnia	długoletnią	i bezproblemową	eksploatację.
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