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WPŁYW DOMIESZEK SUBSTANCJI SORBUJ ĄCYCH WODĘ  
NA ZDOLNO ŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW 

INFLUENCE OF THE SUPERABSORBENT POLYMERS AMENDMENT  
ON THE RETENTION CAPACITIES OF GREEN ROOFS 

Abstrakt:  Ciągle postępujące uszczelnianie powierzchni terenu zlewni zurbanizowanych przyczynia się do 
zwiększania natężenia spływu powierzchniowego podczas intensywnych opadów, co prowadzi do wzrostu 
zagrożenia powodziowego. W związku z tym na terenach silnie zurbanizowanych, obok tradycyjnych systemów 
kanalizacyjnych, powinny być stosowane zrównoważone systemy drenażu (SUDS - Sustainable Urban Drainage 
Systems). O ile to możliwe, należy dążyć do zagospodarowania wody opadowej bezpośrednio w miejscu 
wystąpienia opadu, co może być umożliwione między innymi przez zastosowanie zielonych dachów. Artykuł 
przedstawia wyniki badań zdolności retencyjnych czterech modeli zielonych dachów. W Modelu 1 zastosowano 
substrat intensywny „Ogród dachowy” bez domieszek. W przypadku modeli 2 i 3 na etapie konstruowania 
stanowiska zastosowano ww. substrat z domieszkami hydrożelu potasowego (usieciowanego poliakrylanu potasu), 
odpowiednio wynoszącymi około 1 i 0,25 % wagowych. W przypadku modelu 4 zastosowano ww. substrat, do 
którego dodano domieszki keramzytu i perlitu ogrodniczego. W modelach nie zastosowano roślinności, aby 
badaniu poddać wyłącznie zastosowane substraty. Symulacje opadów prowadzono po zróżnicowanych okresach 
bezopadowych wynoszących odpowiednio: 3, 4, 5, 7, 11 i 16 dni. Uzyskane wyniki wskazują, że po krótszych 
okresach bezopadowych (wynoszących od 3 do 7 dni) najlepsze zdolności retencyjne wykazywał model dachu 2  
z substratem zawierającym dodatek ok. 1 % wag. hydrożelu. Z kolei w przypadku dłuższych okresów 
bezopadowych model 2 nie wykazywał już tak dobrych zdolności retencyjnych. W trakcie opadów symulowanych 
po 11 i 16 dniach bezopadowych najlepsze zdolności retencyjne wykazywały modele 1 i 3 (odpowiednio  
z substratem bez żadnych dodatków i z dodatkiem ok. 0,25 % wag. hydrożelu). Najsłabsze zdolności retencyjne 
wykazywał model 4 - z substratem zawierającym domieszki keramzytu i perlitu ogrodniczego. 

Słowa kluczowe: zielony dach, zdolności retencyjne, zagospodarowanie wód opadowych, substrat, hydrożel 

Wprowadzenie 

Obszary silnie zurbanizowane charakteryzują się gęstą zabudową i bardzo dużym 
udziałem powierzchni nieprzepuszczalnych, które w znacznym stopniu powodują 
zakłócenie naturalnego cyklu hydrologicznego. Znaczne uszczelnienie powierzchni terenu 
utrudnia, a w niektórych przypadkach prawie uniemożliwia infiltrację wód opadowych  
w głąb gruntu, prowadzi do zmniejszenia zdolności retencyjnych zlewni, z drugiej strony 
powodując wzrost natężenia spływu powierzchniowego [1-3]. Zwiększone natężenie 
spływu powierzchniowego na terenach zlewni zurbanizowanych może przyczyniać się do 
powstania szeregu problemów, m.in. do wzrostu zagrożenia powodziowego, co  
w konsekwencji może prowadzić do powstawania lokalnych podtopień i powodzi [3-5], 
zarówno w miesiącach letnich, na skutek gwałtownych opadów, jak i w miesiącach 
zimowych i wiosennych, pod wpływem szybkiego topnienia śniegu lub lodu [6]. Innymi 
problemami wynikającymi ze wzrostu natężenia spływu powierzchniowego kosztem 
zmniejszenia infiltracji są m.in.: zmniejszenie zasobów wód podziemnych, możliwość 
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erozji terenu, zanieczyszczenie odbiorników wód, niekorzystne zmiany mikroklimatu itp. 
[2, 5]. 

Mając na uwadze powyższe problemy, należy dążyć do tego, aby na obszarach silnie 
zurbanizowanych tradycyjne systemy kanalizacyjne były wspomagane poprzez stosowanie 
zrównoważonych systemów drenażu (ZSD) (ang. SUDS - Sustainable Urban Drainage 
Systems) [3, 7].  

Jednym z takich rozwiązań, obok systemów do infiltracji wody opadowej [8], 
zbiorników retencyjno-infiltracyjnych [9] itp., są zielone dachy, które pozwalają na 
zagospodarowanie wody opadowej w miejscu wystąpienia opadu [1, 2].  

Zielone dachy, nazywane także ekodachami, posiadają konstrukcję warstwową. 
Złożone są one m.in. z takich warstw, jak: warstwa chłonno-ochronna, drenażowa, 
filtracyjna, substrat dachowy, warstwa roślinności itp. [1]. Ze względu na budowę, sposób 
użytkowania, rodzaj zastosowanej roślinności i wymagania eksploatacyjne zielone dachy 
można podzielić na: intensywne, semiintensywne oraz ekstensywne [10]. 

Stosowanie zielonych dachów pozwala na uzyskanie wielu korzyści, zarówno 
ekologicznych, jak i ekonomicznych [11, 12], takich jak np.: poprawa właściwości 
cieplnych budynków [13, 14], poprawa i złagodzenie klimatu miejskiego, łagodzenie efektu 
miejskiej wyspy ciepła [15], poprawa estetyki krajobrazu miejskiego [10]. Jedną  
z najistotniejszych zalet zielonych dachów, zwłaszcza na obszarach zlewni silnie 
zurbanizowanych, jest ich wpływ na zwiększenie retencji wód opadowych, co może 
przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia podtopień i powodzi wskutek 
intensywnych opadów [11, 16].  
Zdolności retencyjne zielonych dachów zależą od rodzaju dachu (np. intensywny, 
ekstensywny), miąższości i rodzaju substratu, spadku dachu, rodzaju zastosowanej 
roślinności itp. [1, 5, 17]. 

Substrat dachowy, nazywany także warstwą wegetacyjną, jest bardzo istotnym 
elementem każdego zielonego dachu [18]. Podstawową jego funkcją jest stanowienie 
podłoża i oparcia dla zastosowanej na dachu roślinności, dostarczanie wody i składników 
odżywczych roślinom [18, 19]. Substrat powinien posiadać stosunkowo niską gęstość (by 
nie obciążać nadmiernie konstrukcji budynku), równocześnie powinien charakteryzować 
się wysoką przepuszczalnością i dobrą odsączalnością, umożliwiającą swobodne 
oddawanie wody i zapewniającą dobre przewietrzenie korzeni [18]. Z uwagi na istotną rolę, 
jaką pełni substrat, istnieje potrzeba prowadzenia badań, które mają na celu nie tylko lepsze 
poznanie tego komponentu zielonych dachów, ale także prowadzenie jego modyfikacji, 
przyczyniających się do poprawy jego właściwości, co może mieć pozytywny wpływ na 
warunki wegetacji roślin [18, 20]. 

Substraty dachowe mogą być modyfikowane np. poprzez zastosowanie domieszek 
superabsorbentów (np. usieciowanego poliakrylanu potasu), które zatrzymują wodę 
opadową w podłożu gruntowym i umożliwiają jej stopniowe pobieranie przez rośliny  
w okresach bezopadowych [19, 20]. Dotychczas prowadzone badania dowodzą, że zmiana 
właściwości zwykłego substratu poprzez zastosowanie odpowiednich dodatków  
(np. superabsorbentów) może korzystnie wpłynąć na wegetację roślin, zwłaszcza  
w początkowym stadium wegetacji, kiedy rośliny są słabo odporne na niekorzystne  
(w wielu przypadkach zmienne) warunki atmosferyczne [18]. 
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W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, 
których celem było zbadanie wpływu dodatku sorbującego wodę (usieciowanego 
poliakrylanu potasu) oraz dodatków silnie porowatych (keramzytu i perlitu ogrodniczego) 
na zdolności retencyjne modeli zielonych dachów. 

Metodyka badań 

Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem 4 modeli 
zielonych dachów skonstruowanych na tacach uprawowych o wymiarach wewnętrznych 
55,7×55,7×7 cm scharakteryzowanych w [21]. Układ warstw na poszczególnych modelach 
dachów przedstawiono na rysunku 1. Na każdym modelu umieszczono 10 dm3, 
odpowiedniego substratu. Powierzchnia każdego substratu wynosiła 31 dm2, natomiast 
miąższość każdego substratu była względnie stała i wynosiła ok. 3,2 cm. W prawym 
dolnym rogu dna każdej z tac wykonano otwór połączony z przewodem do odprowadzania 
nadmiaru wody, która nie została zretencjonowana na modelach dachów w trakcie 
symulowanych opadów. 

 

 
Rys. 1. Układ warstw na modelach zielonych dachów: 1 - dno tacy uprawowej, 2 - mata drenażowa Floradrain  

FD 25, 3 - włóknina filtracyjna SF, 4 - substrat „Ogród dachowy” bez dodatkowych domieszek,  
5 - substrat „Ogród dachowy” z dodatkiem ok. 1 % wag. hydrożelu potasowego (poliakrylanu potasu),  
6 - substrat „Ogród dachowy” z dodatkiem ok. 0,25 % wag. hydrożelu potasowego, 7 - substrat „Ogród 
dachowy” z dodatkiem keramzytu i agroperlitu 

Fig. 1. Layers of the green roof models: 1 - the garden tray bottom, 2 - the drainage element Floradrain FD 25,   
3 - the filter sheet SF, 4 - the substrate „Roof garden” without additions, 5 - the substrate „Roof garden” 
with addition of about 1 % by weight of hydrogel (potassium polyacrylate),  6 - the substrate „Roof 
garden” with addition of about 0.25 % by weight of hydrogel (potassium polyacrylate), 7 - the substrate 
„Roof garden” with addition of expanded clay and perlite 

 
Celem przeprowadzonych doświadczeń było badanie zdolności retencyjnych modeli 

zielonych dachów podczas symulowanych opadów, jakie miały miejsce po 3, 4, 5, 7, 11  
i 16 dniach bezopadowych. Charakterystykę symulowanych opadów podano w tabeli 1. 
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Badania były prowadzone w okresie od 2.11.2015 r. (wstępne nasączenie modeli 
zielonych dachów) do 21.12.2015 r. w warunkach laboratoryjnych. Stanowisko  badawcze 
było umieszczone bezpośrednio pod świetlikiem dachowym. Temperatura powietrza  
w laboratorium w okresie obejmującym prowadzenie badań wahała się w zakresie od  
18  do 22,6 °C. Z uwagi na niewielkie nasłonecznienie stanowisk i stosowanie ogrzewania  
w pomieszczeniu laboratorium w trakcie trwania eksperymentu nie miały miejsca 
gwałtowne dobowe zmiany temperatur. Wilgotność powietrza w laboratorium zawarta była 
w przedziale od 33 do 49 %. 

 
Tabela 1 

Właściwości symulowanych opadów 

Table 1 
Properties of simulated precipitations 

Data opadu 

Liczba dni 
bezdeszczowych 
poprzedzających 

opad [d] 

Objętość 
opadu [dm3] 

Średnie 
natężenie opadu 
[dm3 ∙ s–1 ∙ ha–1] 

Wysokość 
opadu [mm] 

Tempera-
tura 

powietrza 
[°C] 

Wilgotność 
powietrza [%]  

05.11.2015 3 4 205 ± 10 13 22,6 37 
16.11.2015 11 6 208  ± 12 19 19,8 49 
23.11.2015 7 4 225,3 ± 6,2 13 21,1 42 
26.11.2015 3 4 317 ± 18 13 19,4 40 
30.11.2015 4 4 319 ± 11 13 19,7 42 
16.12.2015 16 4 353 ± 34 13 18,9 45 
21.12.2015 5 3 (4*) 351 ± 20 10 (13*) 18,0 44 

* - wartość dla modelu 2 

Wyniki badań i dyskusja 

Na rysunku 2 zamieszczono wykresy przedstawiające objętość wody zretencjonowanej 
na badanych modelach zielonych dachów podczas symulowanych opadów 
scharakteryzowanych w tabeli 1. 

Wyniki pokazane na rysunku 2 wskazują, że podczas dwóch opadów, jakie 
występowały po trzech dniach bezdeszczowych, w każdym przypadku największa objętość 
wody została zretencjonowana na modelu dachu 2 (z substratem, który w trakcie 
konstruowania stanowiska zawierał dodatek ok. 1 % wag. hydrożelu), a najmniejsze 
objętości wody zostały zatrzymane na modelach dachów 1 (z substratem bez domieszek)  
i 3 (z substratem, który na etapie konstruowania stanowiska zawierał dodatek  
ok. 0,25 % wag. hydrożelu). Na uwagę zasługuje stosunkowo duża objętość wody 
zretencjonowanej przez wszystkie modele (a w szczególności przez model 2) podczas 
pierwszego opadu symulowanego po trzech dniach bezdeszczowych. Sytuacja ta może być 
spowodowana warunkami panującymi w laboratorium w okresie poprzedzającym 
symulowany opad - wyższą temperaturą powietrza niż panująca podczas następnych 
eksperymentów, zawartą w przedziale od 22 do 22,6 °C, i niższą wilgotnością powietrza, 
zawartą w przedziale od 33 do 37 %. Warunki te mogły znacząco wpłynąć na 
przyspieszenie parowania wody z elementów modeli dachów. 

Z kolei w przypadku 4 dni bezopadowych największa objętość wody została 
zretencjonowana na modelu dachu 1, drugą co do wartości objętość wody wchłonął model 
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dachu 2, natomiast najmniejszą objętość wody wchłonął model dachu 4 (z substratem 
zawierającym domieszkę keramzytu i perlitu ogrodniczego).  

 

 
Rys. 2. Objętość wody zretencjonowanej na modelach zielonych dachów (Vr) podczas symulowanych opadów, 

jakie wystąpiły po zróżnicowanych okresach bezdeszczowych 

Fig. 2. Volume of water stored on green roof models (Vr) during simulated precipitations occurred after different 
antecedent dry periods 

 
W przypadku badań prowadzonych po 5 dniach bezopadowych zdecydowanie 

największa objętość wody została zretencjonowana na modelu dachu 2, natomiast 
najmniejsza na modelach dachów 3 i 4. Należy podkreślić, że podczas opadu 
symulowanego po 5 dniach bezopadowych prawie wszystkie modele, z wyjątkiem modelu 
2, zatrzymały mniejszą objętość wody niż w przypadku 4 dni bezdeszczowych, co było 
spowodowane stosunkowo niską temperaturą powietrza w okresie poprzedzającym opad, 
zawartą w przedziale od 18 do 18,9 °C, i wilgotnością zawartą w przedziale od 44 do 45 %. 
Z kolei w przypadku 7 dni bezdeszczowych największą objętość wody wchłonął model 
dachu 2, natomiast najmniejszą model dachu 4.  

Pozostałe badania były prowadzone po dłuższych okresach bezdeszczowych, 
wynoszących 11 i 16 dni. Podczas opadu, jaki został zasymulowany po 11 dniach 
bezopadowych, najwięcej wody wchłonął model dachu 1, druga co do wartości objętość 
została zretencjonowana na modelu dachu 3, natomiast najmniejsza objętość została 
zretencjonowana na modelu dachu 4. Podczas opadu, jaki wystąpił po 16 dniach 
bezopadowych, zdecydowanie najwięcej wody zretencjonowały modele dachów 3 i 1, 
natomiast najmniej modele 2 i 4. 

Sumaryczna objętość wody rozsączonej na każdym modelu zielonego dachu podczas 
całego cyklu badawczego wynosiła 30 dm3, co w odniesieniu do powierzchni każdego 
modelu odpowiada sumarycznej wysokości opadu wynoszącej ok. 98 mm. Z kolei 
sumaryczne objętości wody zretencjonowanej na poszczególnych modelach zielonych 
dachów podczas całego okresu badawczego wynosiły odpowiednio: model 1: 11,634 dm3 
(38,78 % symulowanego opadu), model 2: 11,589 dm3 (38,63 % opadu), model 3:  
11,063 dm3 (36,87 % opadu), model 4: 10,036 dm3 (33,45 % opadu). Należy podkreślić, że 
największa sumaryczna objętość wody została zretencjonowana na modelach 1 i 2,  
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w przypadku których uzyskano bardzo zbliżone wartości, natomiast najmniejsza - na 
modelu dachu 4. 

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że w przypadku krótszych 
okresów bezopadowych, wynoszących od 3 do 7 dni, najlepsze zdolności retencyjne 
wykazywał model dachu 2, z warstwą substratu zawierającego stosunkowo dużą ilość 
hydrożelu (na etapie budowy stanowiska ok. 1 % wagowy hydrożelu). Najsłabsze i zarazem 
porównywalne zdolności retencyjne w przypadku krótszych okresów bezopadowych 
wykazywały modele dachów nr 3 i 4 (model 3 zawierał substrat z niewielką domieszką 
hydrożelu, wynoszącą na etapie konstruowania stanowiska ok. 0,25 % wag., natomiast 
model 4 zawierał substrat z domieszką keramzytu i perlitu ogrodniczego). 

Z kolei w trakcie opadów następujących po dłuższych okresach bezopadowych, 
wynoszących w przypadku badań opisanych w niniejszym artykule 11 i 16 dni, 
zdecydowanie najlepsze zdolności retencyjne wykazywały modele dachów 1 i 3 (a więc  
z substratem bez domieszek lub z niewielką domieszką hydrożelu), natomiast słabsze 
zdolności retencyjne odnotowano w przypadku modeli 2 i 4 (odpowiednio z substratem 
zawierającym większą domieszkę hydrożelu lub substratem z domieszką substancji silnie 
porowatych). 

Wnioski 

1. Zastosowanie zielonych dachów pozwala na redukcję natężenia spływu wód 
opadowych. Modele zielonych dachów zastosowane w badaniach opisanych  
w niniejszym artykule pozwoliły na zretencjonowanie od 33,45 do 38,78 % 
sumarycznej objętości wody użytej podczas symulacji opadów. Należy podkreślić, że 
miąższość zastosowanych substratów była stosunkowo niska (ok. 3,2 cm), a badane 
modele zielonych dachów nie posiadały warstwy roślinności, co wpływało na 
zmniejszenie ich zdolności retencyjnych. 

2. Dodatek hydrożelu może wpływać na zdolności retencyjne substratów zastosowanych 
do budowy zielonych dachów. Na podstawie otrzymanych wyników można jednak 
stwierdzić, że wpływ ten w określonych warunkach może być korzystny bądź 
niekorzystny w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz długości okresu 
bezdeszczowego poprzedzającego opad. 

3. Otrzymane wyniki wskazują, że dla krótszych okresów bezopadowych, wynoszących 
od 3 do 7 dni, w większości przypadków najlepsze zdolności retencyjne wykazywał 
model 2, zawierający substrat, w którym na etapie konstruowania stanowiska 
badawczego zastosowano dodatek 1 % wag. hydrożelu. Z kolei pozostałe modele 
posiadały w miarę zbliżone zdolności retencyjne. 

4. W przypadku dłuższych okresów bezopadowych (wynoszących 11 i 16 dni) najlepsze 
zdolności retencyjne wykazywały modele dachów 1 i 3 (odpowiednio zawierające 
substraty bez domieszek hydrożelu oraz z niewielką domieszką hydrożelu, wynoszącą 
na etapie konstruowania stanowiska 0,25 % wagowych). Otrzymane wyniki wskazują 
więc, że w tym przypadku dodatek hydrożelu nie wpłynął pozytywnie na zdolności 
retencyjne modeli zielonych dachów. 

5. Należy podkreślić, że zawartość hydrożelu w substratach w trakcie prowadzenia badań 
mogła być znacznie niższa niż na etapie konstruowania stanowiska, ponieważ jego 
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część mogła ulec rozłożeniu pod wpływem działania promieniowania słonecznego 
(hydrożel został dodany do całej objętości substratów, a brak roślinności umożliwiał 
dotarcie promieni słonecznych do wierzchniej warstwy gruntu). Dodatkowo, 
skuteczność hydrożelu mogła się obniżyć po kilku miesiącach od utworzenia 
stanowiska badawczego. 

6. Istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań mających na celu określenie wpływu 
dodatku hydrożelu na zdolności retencyjne zielonych dachów. Badania te powinny 
obejmować m.in. wpływ zastosowania warstwy roślinności na skuteczność działania 
hydrożelu. 

Podziękowania 

Praca została sfinansowana w ramach badań statutowych BS-PB/401/306/11. 
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INFLUENCE OF THE SUPERABSORBENT POLYMERS AMENDMENT  
ON THE RETENTION CAPACITIES OF GREEN ROOFS 

Institute of Environmental Engineering, Faculty of Infrastructure and Environment  
Czestochowa University of Technology, Częstochowa 

Abstract:  Persistent sealing of drainage basin surface in urbanized areas prompts the rise of runoff intensity 
during heavy rains. This leads to an increase of threat of flood. In this regard, in addition to the traditional sewer 
systems should be used the Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS). SUDS comprise, inter alia, managing 
the rain close to where it falls. The examples of SUDS can be green roofs. The article presents the results of 
research of retention capacities of 4 green roof models. As the growing media in the green roof models were used 
following substrates: in model 1 - the typical intensive substrate (“Roof Garden”), in model 2 - the same substrate 
with admixture of about 1 % by weight of hydrogel (cross-linked potassium polyacrylate), in model 3 - the same 
substrate with admixture of 0.25 % by weight of hydrogel, and in model 4 - the a.m. substrate with admixture of 
expanded clay and perlite. There are not the vegetation layers on the models because the focus of the experiments 
was to investigate of the retention capacities solely of the substrates. The artificial precipitations were simulated 
after: 3, 4, 5, 7, 11, and 16 antecedent dry days. The results indicate that during the precipitations that occurred 
after shorter antecedent dry periods (from 3 to 7 days) the best retention capacities had model 2 containing the 
substrate with admixture of about 1 % by weight of hydrogel. By contrast, during the precipitations that occurred 
after longer antecedent dry periods (11 or 16 days) the best retention capacities had models 1 and 3 (with substrate 
without any admixtures and with substrate containing about 0.25 % by weight of hydrogel). Results show that the 
weakest retention capacity had model 4 - with substrate containing admixtures of expanded clay and perlite.  
It should be pointed out that the effectiveness of hydrogel decreased compared to results obtained during the 
earlier studies. 

Keywords: green roof, retention capacity, stormwater management, substrate, hydrogel 


