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W wyniku rewolucji przemy-
słowej na świecie zwięk-
szyło się zużycie energii,
która do niedawna pozy-

skiwana była najczęściej z węgla, ropy
naftowej lub gazu. Efektem wspomnia-
nej rewolucji przemysłowej jest wszech-
obecne globalne ocieplenie. Zmiany kli-
matyczne w postaci wzrostu średniej
temperatury na Ziemi oraz ponadnor-
matywnych opadów atmosferycznych
w okresach wiosny i jesieni, a także let-
nich susz wymusiły globalną zmianę po-
dejścia do gospodarki wodą słodką.

W połowie 2020 r. Ministerstwo Kli-
matu oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przed-
stawiły założenia projektu „Moja Woda”,
który umożliwia otrzymanie do 5 000 PLN
dotacji na przydomowe instalacje, za-
trzymujące wody opadowe lub rozto-
powe. Inwestycję można zrealizować
w postaci wielu płytkich zbiorników
bądź kilku głębokich obudów. Grunt wy-
dobyty z miejsca docelowego umiejsco-
wienia zbiorników na wodę opadową,
może zostać zagospodarowany (wbudo-
wany) np. jako zasypka fundamentów
bądź ścian fundamentowych. Jest to nie-
zwykle ważne w przypadku nowo reali-
zowanych inwestycji, gdyż pozwala
znacznie zmniejszyć koszty budowy.

Firma ZPB Kaczmarek produkuje
od 2007 r., w oddziale we Wszemirowie
pod Prusicami, bogaty asortyment be-
tonowych studni niewłazowych i wła-
zowych. Początkowo zakres średnic
studni włazowych obejmował DN1000
– DN1500, a w 2016 r. poszerzono ofer-
tę o DN2000 oraz DN2500. Obecnie
w planach na 2021 r. jest uruchomienie
produkcji prefabrykatów o średnicy
DN3000. Betonowe studnie osado-
we, zbiorniki i obudowy produkowa-
ne są zgodnie z normą zharmonizowa-
ną PN-EN 1917:2004+AC:2009 „Stu-
dzienki włazowe i niewłazowe z beto-
nu niezbrojonego i zbrojonego włók-
nem stalowym i żelbetowe” oraz Krajo-
wą Oceną Techniczną Instytutu Badaw-

czego Dróg i Mostów nr IBDiM-KOT-
-2018/0148 z 10 maja 2018 r.

Opłacalność zastosowania płytkich –
powierzchniowych oraz głębokich – lo-
kalnych zbiorników, przekładającą się
bezpośrednio na jej cenę, przedstawia
tabela (korzystniejszy jest większy
współczynnik).

Pozycje zaznaczone na: zielono wska-
zują bardzo dobre – optymalne wykorzy-
stanie betonu; na żółto dobre – zalecane
wykorzystanie betonu; na niebiesko do-
stateczne – akceptowalne wykorzystanie
betonu, a na biało niedostateczne – nie-
ekonomiczne wykorzystanie betonu.

Konstrukcje betonowe są najbezpiecz-
niejsze do analizowanego zastosowania,
gdyż charakteryzują się największą od-
pornością na wypór przez wody grunto-
we. Ciężar objętościowy betonu wyno-
szący ok. 2,5 T/m3 oraz grubość ścian
120 – 150 mm gwarantują, że w przpad-
ku większości realizacji nie jest koniecz-
ne stosowanie jakichkolwiek zabezpie-
czeń w postaci płyt dociążających lub
kotwień gruntowych wymaganych przy
konstrukcjach z tworzyw sztucznych lub
stali. Zakładając poziom wody grunto-
wej na rzędnej –1,00 m p.p.t. oraz śred-
nicę studni DN1000, DN1200 i DN1500,
można je bez problemu montować do
głębokości 6,00 m, a pozostałe zbior-
niki odpowiednio płycej: DN2000 do
4,00 m; DN2500 do 3,00 m oraz
DN3000 do 2,00 m. Studnia o najwięk-
szej średnicy ma pojemność przeszło
7 m3 przypadającą na 1 m wysokości.
Konstrukcje optymalne pod względem

ekonomicznym oraz bezpieczeństwa za-
znaczono w tabeli pogrubioną linią.

Budowa średniej wielkości jednoro-
dzinnego budynku mieszkalnego o po-
wierzchni zabudowy ok. 120 m2 wyma-
ga zastosowania ok. 100 m3 materiału
do zasypu ścian fundamentowych od zew-
nątrz i wewnątrz (przy wysokości 0,80 m).
Wbudowanie gruntu rodzimego, nadają-
cego się do wykorzystania, pozwoli
zgromadzić na terenie działki ok. 55 m3

wód opadowych w konstrukcjach
o średnicy: DN1000 i wysokości 70 m;
DN1200 i wysokości 50 m; DN1500
i wysokości 35 m; DN2000 i wysoko-
ści 25 m; DN2500 i wysokości 15 m
oraz DN3000 i wysokości 10 m. Zakłada-
jąc maksymalną wysokość zbiorników
oraz ich usytuowanie w planie, można
w łatwy sposób zaplanować rozmieszcze-
nie instalacji niemal w każdym terenie.

dr inż. Grzegorz Śmiertka

Betonowe studnie na wodę opadową
firmy ZPB Kaczmarek

Współczynnik określający opłacalność kon-
strukcji do magazynowania wody zależny od
średnicy konstrukcji i jej głębokości

Średnica DN
[mm]

Wysokość H [m]
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

DN1000 1,01 1,31 1,45 1,54 1,59 1,63
DN1200 1,03 1,39 1,55 1,64 1,70 1,75
DN1500 1,13 1,54 1,73 1,84 1,91 1,96
DN2000 1,23 1,80 2,09 2,28 2,40 2,50
DN2500 1,27 1,96 2,35 2,62 2,80 2,94
DN3000 1,37 2,17 2,65 2,98 3,22 3,41
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ZPB KaczmareK sp. z o.o. sp. k.
www.zpbkaczmarek.pl/kontakt/zaklad-rawicz

Zakład Produkcyjny Prusice
www.zpbkaczmarek.pl/kontakt/zaklad-prusice
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