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Zalecenia do dyplomów z Kanalizacji  
 
 

Ad Kanalizacja deszczowa - miejskiej jednostki osadniczej 
 

     Aktualny stan prawny nakłada na projektantów systemów kanalizacyjnych obowiązek 

bezpiecznego ich wymiarowania, tj. zgodnie z najnowszą dostępną wiedzą (BAT) [1]. 

      Kategorie standardu odwodnienia terenów zurbanizowanych wg normy PN-EN 752:2008 

i zalecane obecnie częstości deszczu obliczeniowego do wymiarowania kanałów (tab. 1):  
 

Tabela 1.  Częstości deszczu obliczeniowego wg  PN-EN 752:2008 
Częstość deszczu 

obliczeniowego C 

[1 raz na C lat] 

Kategoria standardu odwodnienia terenu  

(Rodzaj zagospodarowania terenu) 

1 na 1 I.   Tereny wiejskie 

1 na 2 II.  Tereny mieszkaniowe 

1 na 5 III. Centra miast, tereny usług i przemysłu 

1 na 10 IV. Podziemne obiekty komunikacyjne,   przejścia i 

przejazdy pod ulicami, itp.  

 

     Według bezpiecznej metody wymiarowania systemów (sieci i obiektów) kanalizacji 

deszczowej, tzw. metody maksymalnych natężeń (MMN), miarodajny strumień ścieków Qm 

(w dm
3
/s) wynosi [1]: 

 

                                                            FCtqQ sdm  ),(max                                           (1) 

gdzie: 

        qmax(td, C) - maksymalne natężenie jednostkowe deszczu dla czasu trwania td = tp i 

częstości występowania C – z modeli (IDF) opadów maksymalnych, dm
3
/s ha, 

        ψs   -  maksymalny współczynnik spływu wód deszczowych, przyjmowany w zależności 

od stopnia uszczelnienia powierzchni ψ, spadków terenu it i częstości deszczy C - 

wg ATV A-118:1999:2006 (tab. 2), 

        F    -   powierzchnia zlewni deszczowej, ha. 

 

Tabela 2. Szczytowe współczynniki spływu (s) w zależności od stopnia uszczelnienia (ψ) i  

spadków terenu (it) dla zalecanych częstości projektowych deszczy (C) 
 

Stopień 

uszczel-

nienia 

terenu 

ψ,  % 

Szczytowe współczynniki spływu s 

Spadki terenu 

it ≤ 1% 1% < it  ≤ 4% 4% < it  ≤ 10% it > 10% 

Częstości obliczeniowe deszczu, lata 

C=1 2 5 10 C=1 2 5 10 C=1 2 5 10 C=1 2 5 10 

0 (*) 0 0 0,10 0,31 0,10 0,15 0,30 (0,46) 0,15 0,20 (0,45) (0,60) 0,20 0,30 (0,55) (0,75) 

10 (*) 0,09 0,09 0,19 0,38 0,18 0,23 0,37 (0,51) 0,23 0,28 0,50 (0,64) 0,28 0,37 (0,59) (0,77) 

20 0,18 0,18 0,27 0,44 0,27 0,31 0,43 0,56 0,31 0,35 0,55 0,67 0,35 0,43 0,63 0,80 

30 0,28 0,28 0,36 0,51 0,35 0,39 0,50 0,61 0,39 0,42 0,60 0,71 0,42 0,50 0,68 0,82 

40 0,37 0,37 0,44 0,57 0,44 0,47 0,56 0,66 0,47 0,5 0,65 0,75 0,50 0,56 0,72 0,84 

50 0,46 0,46 0,53 0,64 0,52 0,55 0,63 0,72 0,55 0,58 0,71 0,79 0,58 0,63 0,76 0,87 

60 0,55 0,55 0,61 0,70 0,60 0,63 0,70 0,77 0,62 0,65 0,76 0,82 0,65 0,70 0,80 0,89 

70 0,64 0,64 0,70 0,77 0,68 0,71 0,76 0,82 0,70 0,72 0,81 0,86 0,72 0,76 0,84 0,91 

80 0,74 0,74 0,78 0,83 0,77 0,79 0,83 0,87 0,78 0,8 0,86 0,90 0,80 0,83 0,87 0,93 

90 0,83 0,83 0,87 0,90 0,86 0,87 0,89 0,92 0,86 0,88 0,91 0,93 0,88 0,89 0,93 0,96 

100 0,92 0,92 0,95 0,96 0,94 0,95 0,96 0,97 0,94 0,95 0,96 0,97 0,95 0,96 0,97 0,98 

(*) Stopnie uszczelnienia   ≤ 10 % wymagają uwzględnienia lokalnych uwarunkowań s 
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Najkrótsze czasy trwania deszczu: td min  {5, 10, 15} minut należy dobierać w zależności 

od nachylenia terenu i stopnia uszczelnienia powierzchni wg ATV A-118:1999:2006 (tab. 3):  
 

Tabela 3. Najkrótsze czasy trwania deszczu (td min) w zależności  

od spadku terenu (it) i stopnia uszczelnienia powierzchni (ψ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Zalecane obecnie modele opadów do MMN (tab. 4): 
  

Tabela 4. Zalecane modele i częstości opadów do wymiarowania systemów odwodnieniowych [1] 
 

Kategoria 

standardu 

Wymagane 

częstości 

projektowe 

Zalecane modele opadów i częstości deszczy:  

C - do wymiarowania  

sieci odwodnieniowych 

Cz - do wymiarowania  

 zbiorników retencyjnych 

- lata lata lata 

I C  = 1 rok Modele lokalne dla C = 1 lub 

model Błaszczyka dla C = 2 

Modele lokalne dla Cz  = 2  lub 

model Błaszczyka dla Cz  = 5 

II C  = 2 lata 

 

Modele lokalne lub model 

Bogdanowicz-Stachy dla C = 2 

(Model Błaszczyka dla C = 5) 

Modele lokalne lub model 

Bogdanowicz-Stachy dla Cz  = 5 

(Model Błaszczyka dla Cz = 10) 

III C  = 5 lat 

 

Modele lokalne lub model 

Bogdanowicz-Stachy dla C = 5 

(Model Błaszczyka dla C = 10) 

Modele lokalne lub model 

Bogdanowicz-Stachy dla Cz  ≥ 10 

(Model Błaszczyka dla Cz ≥ 20) 

IV C  = 10 lat 

 

Modele lokalne lub model 

Bogdanowicz-Stachy dla C = 10 

(Model Błaszczyka dla C = 20) 

Modele lokalne lub model 

Bogdanowicz-Stachy dla Cz  ≥ 20 

(Model Błaszczyka dla Cz ≥ 30) 

 
 

Probabilistyczny model opadów maksymalnych we Wrocławiu dla zakresu td [5; 4320] 

minut i C [1; 100] lat: 

                          1

809,0

0222,0242,0

max ]
1

ln68,9811,9741,758,4[7,166),( 








 dddd t

C
ttCtq         (2) 

gdzie:  

          qmax - maksymalne jednostkowe natężenie opadu, dm
3
/s ha, 

          td - czas trwania deszczu, min, 

          C - częstość (powtarzalność) deszczu, lata. 
 

     Ogólnopolski model probabilistyczny opadów maksymalnych (Bogdanowicz i Stachy) dla  

zakresu td [5; 4320] minut i C [2; 100] lat: 

                    1

584,0

33,0

max ]
1

ln) ,(42,1[7,166),( 








 dddd t

C
tRtCtq                              (3) 

gdzie: 

          qmax - maksymalne jednostkowe natężenie opadu, dm
3
/s ha, 

          td - czas trwania deszczu, min, 

          C - częstość (powtarzalność) deszczu, lata, 

          α - parametr (skali) zależny od regionu Polski i czasu td (rys. 1). 

Średni  

spadek  

terenu 

Stopień 

uszczelnienia 

powierzchni  

Minimalny  

czas trwania  

deszczu 

< 1 % ≤ 50 % 15 minut 

> 50 % 10 minut 

1 % do 4 % > 0 % 10 minut 

> 4 % ≤ 50 % 10 minut 

> 50 % 5 minut 
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Rys. 1. Regiony opadów maksymalnych: a) dla czasów trwania deszczy td [5; 60) min; b) dla          

td [60; 720) min; c) dla td [720; 4320] min (R1 - region centralny; R2 - region północno-zachodni;  

R3 - regiony południowy i nadmorski) 

 

     Dla C ≥ 2, w regionie centralnym Polski (R1) parametr α obliczany jest z wzorów (rys. 1): 
 

                         249,1)1ln(693,4),(  dd ttR       - dla td  [5; 120) min,                     (3.1) 
 

                         639,10)1ln(223,2),(  dd ttR     - dla td  [120; 1080) min,               (3.2) 
  

                         173,5)1ln(01,3),(  dd ttR           - dla td  [1080; 4320] min.            (3.3) 
 

    Analogicznie, dla regionu północno-zachodniego (R2) parametr α obliczany jest z wzorów 

(dla czasów trwania opadów ≥ 60 minut region R2 zanika, przechodząc w R1): 
 

                          662,1)1ln(92,3),(  dd ttR           - dla td [5; 30] min,                  (3.4) 
  

                          6,19)1ln(160,9),(  dd ttR           - dla td (30; 60) min.                 (3.5) 
 

     Dla regionów południowego i nadmorskiego (R3) parametr α obliczany jest z wzoru: 
 

            032,37)1ln(472,9),(  dd ttR       - dla td  [720; 4320] min.          (3.6) 
 

     Model Bogdanowicz i Stachy nie obejmuje obszarów podgórskich i górskich - 

zakreskowane na rysunku 1. Nie może być też stosowany dla częstości deszczy pojawiających 

się raz na rok [1]. W tych przypadkach, do wymiarowania kanalizacji zaleca się: 

 dla częstości projektowej deszczu C = 1 rok (w I kategorii standardu odwodnienia 

terenu – tereny wiejskie) należy stosować lokalne modele opadów maksymalnych (jak 

w przypadku Wrocławia), bądź do czasu ich opracowania, z konieczności stosować 

można wzór Błaszczyka, jednak z niezbędną korektą częstości deszczy z C = 1 rok na 

C = 2 lata; 

 dla częstości projektowych deszczy C = 2, 5 i 10 lat (w II÷IV kategorii - terenów 

miejskich) zaleca się stosowanie modeli lokalnych (jak w przypadku Wrocławia) bądź 

modelu Bogdanowicz-Stachy; Jednak na terenach podgórskich i górskich (których nie 

obejmuje model Bogdanowicz-Stachy) z konieczności stosować można wzór 

Błaszczyka - z niezbędną korektą częstości deszczy: 

o z C = 2 lata na C = 5 lat - w II kategorii,  

o z C = 5 lat na C = 10 lat - w III kategorii,  

o z C = 10 lat na C = 20 lat - w IV kategorii odwodnienia terenu. 
 

     Fizykalny model – wzór Błaszczyka oparty został na analizie 79 intensywnych opadów 

zarejestrowanych w Warszawie w latach 1837÷1891 i 1914÷1925, a więc około 100 lat temu. 

Wzór ten zaniża natężenia deszczy o rząd 40% w stosunku współczesnych modeli opadów 
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maksymalnych (2) i (3) [1]. Wynika z stąd niezbędna korekta parametru C, przy stosowaniu 

wzoru Błaszczyka postaci: 

 

                                                           
3/2

3 2631,6

dt

CH
q                                                           (4) 

gdzie: 

          q - jednostkowe natężenie deszczu, dm
3
/s∙ha,  

          td  - czas trwania deszczu (równy czasowi przepływu: td = tp), min, 

          H - wysokość opadu normalnego (np. H = 590 mm dla Wrocławia [1]), mm, 

          C - częstość występowania deszczu (korygowana „w górę” względem wymaganej 

normą PN-EN 752:2008 - wg tab. 4), lata. 
      
     Zmienność wysokości opadów (H) na obszarze kraju zilustrowano na rysunku 2.  
  

 

           Rys. 2. Opad normalny (w mm) w Polsce w latach 1971÷2000 [1] 

 

Dobór średnic kanałów deszczowych na niecałkowite wypełnienie – do 90% 

przepustowości całkowitej danego przekroju, czyli na wypełnienie do 0,75h/D.  

Połączenia kanałów w studzienkach - z wyrównaniem zwierciadeł ścieków (z 

dokładnością do 5 cm). 
 

 

 

Ad Kanalizacja ściekowa - miejskiej jednostki osadniczej 
   

Miarodajny do wymiarowania średnicy kanału ściekowego strumień objętości (ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych) Q w dm
3
/s: 

 

                   Q  =  Qbg + Qp + Qinf  + Qdwd                                                     

gdzie: 

        Qbg - strumień ścieków bytowo-gospodarczych, dm
3
/s, 

        Qp - strumień ścieków przemysłowych, dm
3
/s, 

        Qinf  - strumień wód infiltracyjnych (przypadkowe), dm
3
/s, 

        Qdwd - strumień dopływu wód deszczowych (przypadkowe), dm
3
/s. 
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     Wg wytycznych niemieckich (ATV A-118 [1]) można przyjmować następujące wartości 

wskaźników dla wód przypadkowych: 

 

         shadmq /15,005,0 3

inf    -   dla wód infiltracyjnych, 

         shadmqdwd /7,02,0 3     -  dla dopływu wód deszczowych (m.in. przez otwory 

wentylacyjne włazów studziennych);  

 

czyli łącznie dla wód przypadkowych: 

 

         shadmqprzyp /85,025,0 3   -  do wymiarowania średnic kanałów ściekowych. 

 

     Kanały ściekowe dobierać należy na względne wypełnienie h/D od 0,5 do 0,7, co 

odpowiada przepustowości całkowitej kanału (Qo = 100%) dla przekroju kołowego: od 50 do 

83%, czyli z pozostawieniem rezerwy na przyszłościowy rozwój: od 50 do 17% Qo – w 

zależności od ważności kanału ściekowego w systemie (niższe wartości h/D dla kolektorów). 
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