
Systemy rur Amiblu
Zaprojektowane na następne 150 lat

S y S t e m y  r e t e n c y j n e  G r P

Retencja i oczyszczanie
wód opadowych



Retencyjne systemy rurowe GRP mogą być dopasowane 
do indywidualnych potrzeb klienta oraz dostarczane w stan-
dardowych długościach 3, 6 oraz 12 metrów. Dostępne 
sztywności obwodowe to SN 2500, SN 5000 oraz SN 10000 
(zgodnie z PN- EN 14364), jednak w razie potrzeby możemy 
dostarczyć produkty o wyższej lub niższej sztywności. 
Minimalna wysokość warstwy przykrycia wynosi zaledwie 
0,5 m. Nasi inżynierowie z przyjemnością pomogą  Państwu 
w obliczeniach profili rurowych, np. zgodnie z wytycznymi 
DWA-A 127.

Retencyjne systemy rurowe GRP mogą zostać zabezpieczone 
przed wyporem w każdych okolicznościach, nawet przy 
wysokim poziomie wód gruntowych.

Gładka powierzchnia wewnętrzna systemów rurowych GRP 
gwarantuje bardzo efektywne spłukiwanie osadów, nawet 
podczas suchej pogody.

Rura kanalizacyjna GRP – DN 1000 do DN 3600 
Konstrukcja – odpowiednia dla  

każdego obciążenia

Spłukiwanie osadów – samooczyszczanie nawet przy najmniejszych spadkach

Zabezpieczenie przed wyporem – bezpiecznie bez względu na poziom wód gruntowych

Amiblu Pipe systems



Zawiesiny ciał stałych (> 8 mm), które trafiają do systemu separacyjnego Amiscreen, nie są zatrzymywane przy przelewie, lecz 
w zbiorniku retencyjnym. Kilka bardzo długich perforowanych rur tworzy niezwykle rozległą powierzchnię separacyjną, która 
została specjalnie zaprojektowana, tak by zapobiegać powstawaniu zatorów. System zatrzymuje 100 % zawiesin ciał stałych, 
które pozostają w komorze retencyjnej. Dzięki niemu naturalne cieki wodne nie będą już dłużej narażone na zanieczyszczenia.

Pojemność magazynowa dla systemów
kanalizacji ogólnospławnej

Kompletne rozwiązania z GRP

System separacji zanieczyszczeń stałych Amiscreen w systemach retencyjnych

Zbiornik przelewowy z przelewem górnym

Zbiornik rurowy 

Komora kontroli przepływu + stacja pomp

Zbiornik rurowy

Komora kontroli przepływu

Komora przelewowa wód opadowych 

Komora przelewowa 
wód opadowych 

Zbiornik przelewowy z przelewem zwrotnym



Kompaktowy system przelewu burzowego można w łatwy sposób zintegrować z kanalizacją ogólnospławną. Umieszczona
w górnej części komora spowalniająca przepływ oraz elastyczne elementy separujące zatrzymują większe ciała stałe w kanale.

Systemy kanalizacji ogólnospławnej wypo-
sażone są zazwyczaj w systemy kontroli 
przepływu działające w warunkach suchych 
lub półsuchych. Systemy te są instalowane 
w osobnych komorach. W zależności 
od systemu kontroli przepływu, komory są 
projektowane o średnicach nominalnych 
od  DN 1500 do DN 3000. W wyjątkowych 
przypadkach mogą one nawet być wykony-
wane jako poziome z możliwością dostępu, 
o średnicach od DN 2400 do DN 3000 oraz 
opcjonalnych długościach.

Korzystna geometria 

Hydraulicznie efektywna długość krawędzi 
przelewu o formie kołowej i średnicy 2 m wynosi 
6,28 m.  Niezależnie od kierunku przepływu –
na zewnątrz np. do wlotu kanału odciążającego lub 
do wewnątrz, do koryta kielichowego stosować 
można przelewy kołowe w studniach o średnicach 
od DN 2000 do DN 3600 mm. 

Przelewy dla kanałów retncyjno-odciążających

Komora kontroli przepływu dla kanalizacji ogólnospławnej – adaptacja do 
indywidualnych potrzeb

Komora CSO – przelew burzowy z separacją zawiesin ciał stałych

Przepływ
do wlotu kanału

Przepływ do koryta 
kielichowego

Przepływ
na zewnątrz kanału

Elektryczna kontrola przepływu – 
eksploatacja w warunkach suchych 

Mechaniczna kontrola przepływu – 
eksploatacja w warunkach półsuchych 
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Retencyjna kanalizacja opadowa, nazywana także zbiornikiem retencyjnym wód burzowych, transportuje wodę, zmniejszając 
szybkość jej przepływu. Zazwyczaj jest ona wyposażona w awaryjny obieg oraz awaryjny przelew. Elementy regulujące przepływ 
wody instalowane są od środka, przy wylocie ze zbiornika.

Retencyjna kanalizacja opadowa

Dlaczego systemy retencyjne GRP? 

Pojedyncze oraz baterie komór retencyjnych od DN 1000 do DN 3600 

Właściwości

• indywidualnie dopasowywane rozwiązania 
• kompaktowe prefabrykowane elementy, szybka instalacja
• monolityczne komponenty, wodoszczelny system
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• doskonałe właściwości w zakresie spłukiwania osadów 
• odporne na działanie kwasów i zasad: pH 1 – pH 12
• duża wytrzymałość na zginanie, bez pękania
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Systemy rur Amiblu
Zaprojektowane na następne 150 lat

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nas na stronie www.amiblu.com lub skontaktuj się z lokalnym Przedstawicielem.

Ścieki i woda deszczowa

Renowacja z użyciem paneli NC

Elektrownie wodne

Nawadnianie i woda surowa

Woda pitna

Rury do przeciskania
i mikrotunelowania

Przemysł

Zbiorniki magazynujące

Innowacyjne 
rozwiązania

Serwis zorientowany 
na potrzeby Klienta

Zaprojektowane 
na następne 150 lat

Produkty Amiblu do różnych zastosowań

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być kopiowana lub wykorzystywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez up-
rzedniej pisemnej zgody. Wszelkie informacje, w szczególności dane techniczne są poprawne w momencie publikacji, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian 
bez uprzedniego zawiadamiania. Dane podane w dokumencie nie są wiążące i w związku z tym należy je każdorazowo  zweryfikować i w razie konieczności skorygować.
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