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PŘEHLED TYPŮ KOMOR
NA RETENCI A VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
A ČIŠTĚNÍ DOMOVNÍCH SPLAŠKŮ

V
Voollbbaa ooppttiim
máállnníí kkoonnssttrruukkccee aa m
maatteerriiáálluu
Jedním ze základních požadavků na podpovrchové retenční a vsakovací systémy je dlouhodobá odolnost proti působení tlaku
okolní zeminy, hmotnosti záhozu a případně i hmotnosti konstrukce zpevněné plochy. Dále je nutné počítat i s působením dalších tlaků a
rázů od stojících i jedoucích vozidel, případně i náhodně ukládaných břemen. Se zřetelem na požadavek velkého a pokud možno volného
vnitřního prostoru pro akumulaci vtékající vody je konstrukce těchto systémů vystavena prakticky stejnému namáhání jako mostní
konstrukce. Pro pevnostní výpočty tedy nelze aplikovat postupy určené například pro běžné kanalizace kruhového průřezu, ale musí se
používat normy a metodiky učené pro mostní konstrukcí.
Z globálního hlediska je dosud jediným závazným předpisem pro konstrukci retenčních a vsakovacích polí AASHTO 12.12
(Bridge Design Specifications) a mezinárodní US norma ASTM F 2418 pro retenční komory. Tyto předpisy zavádí vysoké bezpečnostní
koeficienty pro dlouhodobou stabilitu a odolnost proti jakémukoli dynamickému zatížení odpovídající bezpečnosti mostních staveb.
Z hlediska mechanických vlastností jsou optimálním konstrukčním materiálem ocel, beton a kompozity, ty jsou ovšem pro
svoji vysokou cenu a hmotnost na stavebnicové retenční a vsakovací systémy těžko nepoužitelné. Proto je nalezneme spíše u
akumulačních nádrží pro technické a provozní účely. Pro účely masové výroby stavebnicových prvků se tak nejčastěji používají
termoplasty ze skupiny polyolefinů – HDPE a PP, výjimečně též recykláty.
V legislativě zemí EU zatím relevantní závazný předpis pro konstrukci retenčních a vsakovacích podpovrchových systémů
chybí, proto se evropští výrobci odvolávají na zjednodušenou interpretaci hodnot zatížení SLW 30 a SLW 60 německých norem DIN 1055
a DIN 1072. Tím se dospělo k výrobně jednoduchým krabicovým blokům, které lze snadno skládat na sebe a jejichž užitný objem může
dosáhnout až 95% celkového objemu. Nutnost velkého počtu vnitřních vzpěr omezuje kontrolu a téměř vylučuje i čištění, proto jsou
vyžadovány provozně i finančně velmi náročné filtry na vstupu. Při stanovení mechanických vlastností celého systému vychází výrobci
bloků z jednoduchých laboratorních měření statické odolnosti jednotlivých prvků proti zatížení v ideálně svislém směru. Výjimečně je
udávána i celkem nicneříkající pevnost proti krátkodobému statickému zatížení z boku, tato hodnota je logicky výrazně nižší. Tyto
laboratorní hodnoty se pak uvádí jako limitní i pro běžné stavby, kde reálné podmínky jsou téměř vždy daleko složitější. Závislost
odolnosti systému na změně výšky zásypu, zatížení a počtu náprav vozidel neuvádí téměř žádný jejich výrobce. Podobně zjednodušeně
začali postupovat i někteří evropští výrobci, kteří okopírovali pevnostně daleko výhodnější americké komory parabolického průřezu a
celkem bez rozmyslu upravili rozměry a pro jejich výrobu často použili méně kvalitní, ale velmi levné recykláty. Řada výrobci se odvolává
na technické požadavky pro kanalizace, aniž by si uvědomili, že zde se recykláty z pevnostních důvodů vůbec nepoužívají.
Je vcelku typické, že řada výrobců nebere do úvahy ani charakteristický pokles pevnosti PP a PE pod trvalým zatížením, ani
velkou závislost jejich mechanických vlastností na relativně malých teplotních výkyvech. Díky tomu dochází k velkému množství havárií
především v průběhu letních bouřek. Tyto havárie se projevují od mírného propadání povrchu až po úplné zborcení nosné struktury.
Výsledkem pak jsou poničené konstrukce zpevněných ploch, zatopení objektů, rozbitá vozidla a často i ohrožení lidského zdraví.
Rostoucí počet havárií vede v poslední době k úředním zákazům veškerých podpovrchových systémů, které používají
plastové bloky skládané na sebe a recykláty vůbec. Typickou ukázkou z poslední doby je moratorium z ledna 2012 vydané úřady ve
Virginii, USA, které nekompromisně zakázalo jejich použití i u již rozestavěných projektů. V zemích EU jsou pak známy především
výzkumy v SRN, které se zabývají příčinami zhroucení nosných struktur plastových bloků. Například A. Paul již v roce 2006 publikoval
studii, která uváděla jako hlavní příčinu teplotní změny při bouřkách v letních měsících, kdy pevnost nosné struktury plastových bloků
klesá až o 60%.
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V některých případech se výrobci pokoušeli nahradit materiálově náročné krabicové bloky velkými půlobloukovými komorami
s prodlouženými svislými bočnicemi nebo dokonce i podélně rozříznutými korugovanými trubkami. V obou případech docházelo k častým
destrukcím, protože veškerý tlak a hmotnost nadloží i vozidel se přenášel do jejich svislých stěn, které se snadno rozjížděly nebo bortily
směrem dovnitř. Použití recyklátů na takové konstrukce se dá přirovnat jenom k časované bombě.
Nakonec se tak staly celosvětově zdaleka nejpoužívanějším stavebním prvkem retenčních a vsakovacích polí komory
s průřezem ve tvaru čisté paraboly. Jedinou jejich nevýhodu – omezenou akumulační kapacitu na jednotce půdorysné plochy – bohatě
vyvážily jejich výhody. U vsakovacích polí normy vyžadují rychlé vyprázdnění vsáknutím, takže vrstvení bloků na sebe je velmi omezené.

V
Výýhhooddyy ppaarraabboolliicckkýýcchh kkoom
moorr
Z hlediska pevnosti proti tlaku vyniká parabolický oblouk nad jakoukoli jinou nosnou strukturou, zejména jsou-li
konstrukčním materiálem běžné plasty (HDPE, PP) s omezenou pevností v tlaku. U stavebních konstrukcí založených na parabolickém
oblouku (valená klenba, mosty, sklepy, tunely) je mechanické namáhání pohlcováno prakticky nestlačitelnými cihlami, kameny nebo
betonem. U plastových parabolických tunelů k tomu slouží zhutněný obsyp, vlastní zatížení komor je tedy poměrně malé. I proto je tedy
nutné štěrkovému podsypu a záhozu věnovat dostatečnou pozornost.

bezkonkurenční odolnost čisté paraboly proti zatížení proměnlivými i statickými silami
stabilita a výtečná odolnost štěrkového obsypu proti zatížení tlakem v různých směrech
velký vnitřní objem (spolu s porézností štěrkového obsypu cca 80% celkového objemu pole)
snadné a účinné čištění vnitřního prostoru komor od nečistot
®
účinné metody separace nečistot systémem ISOLATOR s dlouhou periodou údržby
snadná kontrola stavu jednoduchými inspekčními porty
volné dno komor spolu s postranními otvory umožňuje velký vsakovací výkon
variabilita použití na retenci, vsakování, detenci, exfiltaci i aerobní čištění domovních splašků
snadná manipulace a levná doprava díky skládání do sebe a nízké hmotnosti
nízké celkové pořizovací náklady stavby

V
Výýhhooddyy ššttěěrrkkoovvééhhoo oobbssyyppuu
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ A POROZITA ŠTĚRKU
I když lze komory s parabolickým průřezem v některých případech ukládat i do vytěžené
zeminy nebo písku – aerobní likvidace domovních splašků – je typickou instalací ukládání do štěrkového
lože. Pokud vezmeme do úvahy, že akumulační kapacita typického plastového bloku je 95%, pak u
parabolické komory je to 75 až 85%. Využívána je totiž kromě pevnosti a stability i poréznost štěrkového
obsypu – obvykle 38 až 54%. Výhoda skládání plastových bloků na sebe je vyvážena širokou nabídkou
parabolických komor s různé velikosti.

STABILIZACE MĚKKÝCH PODLOŽÍ
Pokud jsou komory instalována na měkké podloží, reguluje se tento nedostatek zvětšením výšky štěrkového podsypu
v závislosti na únosnosti půdy. Současně je nutné zvětšit rozteč mezi jednotlivými řadami komor. Pokud je únosnost půdy menší jak 100
kN, je nutné pod komorami vybudovat roznášecí desku z armovaného betonu.

NÁROKY NA KVALITU ŠTĚRKOVÉHO OBSYPU
Ideálním obsypovým materiálem je drcený, tříděný a praný štěrk o zrnitosti 19 až 51 mm podle typu komor. Namísto
ostrohranného štěrku lze použít i drcený betonový recyklát bez podílu rozpadavých matriálů jako jsou cihly, dřevo a omítka – viz EN
13242. Podíl jemných částic by neměl být větší jak 5%.

SNADNÉ ZHUTNÉNÍ A NÍZKÉ NÁKLADY
U retenční nebo vsakovací galerie jakékoli velikosti je dokonalé zhutnění velmi důležité. Nedostatečné zhutnění se může
projevit nepříjemnými propadlinami a na zpevněných plochách i trhlinami, které pak vlivem mrazu a pohybu vozidel snadno zničí celou
plochu. U všech zpevněných ploch je tedy na zához nutné používat písek, štěrk nebo recyklát a to bez ohledu, zda byly použity krabicové
bloky nebo parabolické komory. Tyto materiály je obvykle nutné na stavbu přivézt a uvážíme-li, že výška záhozu nad komorami bohatě
stačí 50 cm, zatímco nad bloky musí být 80 až 100 cm (SLW 30/60), pak se náklady na obsyp komor štěrkem vcelku vyrovnávají.
Hutnění ostrohranného štěrku je navíc výrazně snadnější a účinnější. Hutní se pouze odkladní vrstva na 95% Proctora a poté až další
vrstvy po úplném zasypání komor štěrkem, vyrovnání a překrytí separační geotextilií.

O
Occhhrraannaa žžiivvoottnnííhhoo pprroossttřřeeddíí
U krabicových bloků je zapotřebí na 1 m³ čistého retenčního objemu zhruba 42 až 45 kg plastu, zatímco u
parabolických komor StormTech s výrazně vyšší pevností je to pouze 12 až 19 kg podle typu. Bez ohledu na rostoucí
ceny plastů tak parabolické komory výrazně přispívají k ochraně ŽP sníženou spotřebou plastů. O možné recyklaci plastů
používaných v jakýchkoli podpovrchových systémech je možné v současné době uvažovat spíše teoreticky.
Každopádně platí, že veškeré funkční vsakovací systémy slouží k ochraně ŽP ve formě saturování zdrojů spodní vody.
Zároveň snižují nároky kladená na veřejné kanalizace i vodní toky, čímž snižují náklady na jejich údržbu a odstraňování škod. Pokud se
ovšem na vstupu do těchto systémů používají například provozně náročné filtry a neprovádí se důsledná údržba, klesá jejich užitná
hodnota k nule.
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ZZaajjiiššttěěnníí ččiissttoottyy vvttéékkaajjííccíí vvooddyy
Platí, že jakékoli čisticí zařízení je k ničemu, pokud se neprovádí dostatečná kontrola a údržba. Ta se obzvláště u
podpovrchových systémů provádí velmi liknavě nebo skoro vůbec. Proto by zařízení na předčištění vtékající vody mělo být provozně co
nejjednodušší a s maximální periodou údržby. Platí, že čím účinnější filtr, tím jsou vyšší provozní náklady a nároky na jeho údržbu.

Voda ze střech – je obvykle málo znečištěná, k zajištění čistoty obvykle stačí pouze lapače střešních splavenin na svislých svodech,
pouze u velkých rozsáhlých střech se používá centrální záchytná jímka.

Voda ze zpevněných ploch – bývá více znečištěna jemnými i hrubými nečistotami a u pojezdných ploch často hrozí i nebezpečí
znečištění ropnými látkami. Před vstupem by proto vždy měla být použita usazovací (kalová)
jímka vhodného typu. Zda je nutné použít i odlučovač ropných látek, stanoví příslušný
vohohospodářský orgán podle počtu a pohybu vozidel. Používání absorpčních filtrů je nesmysl,
v praxi nikdo komplikovanou údržbu provádět nebude a nikdo ani nedokáže určit její četnost.

Každé zařízení před vstupem do retenčního a vsakovacího pole by mělo být provozně jednoduché a
konstruované tak, aby ani občasné zanedbání údržby neohrozilo funkci jeho ani funkci celého pole.

K
Koonnttrroollaa aa ččiiššttěěnníí
V praxi vždy dochází k pronikání jemných nečistot až
do retenčního a vsakovacího pole. Tyto nečistoty se usazují
v jednotlivých prvcích ve formě sedimentů a vždy po několika
letech je nutné provést revitalizaci. Tu je nutné provést
rozplavením sedimentů prudkým paprskem vody. Vnitřní prostor
retenčního pole tedy musí být dostatečně přístupný a volný bez
pevných překážek, aby tudy mohla projít čistící tryska. Vnitřní
prostor parabolických komor dostatečně volný je, nutné je
zajistit pouze dostatečný přístup.
Všechny parabolické komory mají na svém vrcholu
předtvarovaný otvor - obvykle pro trubku DN100 – přes kterou
je možné kdykoli snadno zkontrolovat výšku hladiny vody a
množství nečistot. Toto inspekční potrubí zároveň slouží i
k vyrovnávání tlaku vzduchu a bývá obvykle ukončeno
jednoduchým betonovým prstencem s poklopem.
Lze však použít i inspekční trubku výrazně většího
průměru a přes ni do komor spouštět čistící trysku s pojezdným
vozíkem. Rozplavené sedimenty se odstraní odsátím.
Nejúčinnější metodou zachytávání nečistot a čištění
je použití patentovaného systému ISOLATOR™. V zásadě se
využívá faktu, že přímo na přívod se napojuje pouze jedna nebo
několik z nainstalovaných komorových řad, ostatní se napájí
průsakem pře štěrkový obsyp. Přímo napojená řada se obalí
filtrační geotextilií a spojí s šachtou (sedimentační jímkou)
krátkým potrubím o velkém průměru. Tato šachta a potrubí
bude sloužit k zasouvání čistící trysky a odsávací hadice. Vznikne
tak velká filtrační plocha, naprosto nesrovnatelná s jakoukoli
filtrační šachtou. Systém je natolik účinný, že se čištění provádí
jednou za několik let. Účinnost v zachytávání nečistot podle
testů prováděných University of New Hampshire v roce 2006:
celkové suspendované částice
fosfor
uhlovodíky (ropné látky)
zinek

80%
49%
90%
53%

V
Výýkkrreessoovváá C
CA
AD
D ddookkuum
meennttaaccee
Pro projektanty a inženýry je k dispozici kompletní knihovna CAD výkresů ve formátech DWG a PDF:
•
•
•
•

detailní rozměrové výkresy jednotlivých typů komor
řezy typickými instalacemi včetně řešení periferního vybavení (vtokové potrubí, rozváděcí šachty, odvzdušnění a inspekční
porty, přepady a odtoky atd.)
výkresy vzorových uspořádání galerií v jednotlivých provozních režimech (retence, detence, vsakování, infiltrace, biologické
čištění domovních splašků atd.)
kompletní výkresová dokumentace systému zachytávání nečistot ISOLATOR™

Výkresy s popiskami a doprovodným textem v anglickém jazyce a technickými parametry v metrických i imperiálních
jednotkách umožňují zpracovat technickou dokumentaci pro klienty kdekoli na světě. Uvedená řešení a jejich technické
parametry splňují požadavky nejnáročnějších norem a nejpřísnějších požadavků ochrany ŽP v kterékoli zemi.
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Komory StormTech®®
POUŽITÍ
Komory StormTech jsou primárně určeny na akumulaci
(retenci) dešťové vody a její postupné vsakovaní nebo odpouštění
řízeným odtokem (detenci) do veřejné kanalizace nebo vodoteče.
Jejich typické použití je pod zpevněnými plochami u staveb
s rozlehlými střechami, parkovišti a manipulačními plochami.
Volba vhodného typu komor závisí zejména na:
výšce hladiny spodní vody
požadovaném akumulačního objemu
prostorových dispozicích stavby
optimalizaci nákladů stavby
Více jak 90% instalací je realizováno jako systémy s volným vsakováním do půdy, což koresponduje s trendem zasakování co
největšího podílu srážkové vody do půdy za účelem saturování podzemních zdrojů pitné vody. V menší míře jsou komorová pole
uzavřena ve svařovaném nepropustném obalu a případná čistící zařízení (odlučovače ropných látek, čistírny) jsou pak umístěna na
regulovaném výtoku. Pak je možné využít zařízení s menším průtočným výkonem. Nejtypičtější instalací je však kombinace vsakování
s postupným odpouštění přebytečné vody limitovaným průtokem do vodoteče nebo kanalizace. Účelem je tak snížení zatížení veřejné
kanalizační sítě v době dešťových srážek. Tento trend již nyní zasahuje většinu staveb s vhodným prostorem pro instalaci retenční
kapacity.

ULOŽENÍ
Komory StormTech se ukládají do lože z tříděného ostrohranného štěrku o velikosti 19 až 51 mm. Prostor mezi jednotlivými
zrny se využívá jako doplňkový retenční prostor. Běžná hodnota porozity štěrku je 40%, závisí však na tvaru zrn a kvalitě třídění.
Namísto štěrku lze použít i dobře vytříděnou a dostatečně soudržnou betonovou drť. Požadavky jsou uvedeny na straně 2.

KONSTRUKCE
Čistý parabolický průřez spolu s výztužnými žebry zajišťuje vysokou tuhost konstrukce a umožňuje snadné zkrácení. Zcela
volné dno umožňuje efektivní zasakování do půdy a průsak mezi jednotlivými řadami komor. Velký vnitřní prostor usnadňuje kontrolu a
čištění. Žlutá barva odráží sluneční paprsky a usnadňuje ruční manipulaci na prudkém slunci. Tvar žeber umožňuje snadné zkrácení
komor na požadovanou délku. Konstrukce i špičkový materiál umožňují zabudování pod plochy s těžkým silničním provozem nebo
skladovými plochami.

JAKOST A SPOLEHLIVOST
Komory StormTech typu SC a MC jsou konstruovány podle mezinárodního předpisu č. F 2418-05 Americké společnosti pro
testování materiálů (ASTM). Tato norma stanoví základní požadavky na prvky z profilovaného (korugovaného) polypropylénu (PP) určené
pro podpovrchovou akumulaci dešťové vody. Jako světový lídr se se společnost StrormTech na tvorbě této normy přímo podílela jakosti i
spolehlivé konstrukce. Výroba komor StormTech je dozorována ve shodě s požadavky ISO 9001:2000. Důkazem spolehlivosti komor
StormTech je jejich rozšíření prakticky po celém světě jako zdaleka nejpoužívanější systém za posledních 20 let. Oficiálně udávaná
minimální provozní životnost je 50 let.

ČIŠTĚNÍ
Čistota vtékající vody se obvykle zajišťuje
běžnými lapači střešních splavenin nebo sedimentačními
jímkami. U pojezných ploch jsou často vyžadovaný
odlučovače ropných látek. Filtry, které vyžadují častou
kontrolu, čištění nebo výměnu se ve vyspělých zemích
považují za provozně velmi nevhodné.
I při maximální péči dochází téměř vždy
z pronikání velmi jemných lepivých částeček, těžkých kovů a
pro spodní vody škodlivých sloučenin. Z provozního hlediska
je zatím globálně nejvodnější způsobem čištění systém
ISOLATOR® popsaný výše.
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StormTech®® SC-310:
Parabolické komory SC-310 jsou primárně určeny pro zabudování pod silně zatěžované zpevněné plochy u objektů s velikostí záchytných
ploch (střechy, zpevněné plochy) zhruba 100 až 1000 m² a tam, kde je nutné s ohledem na nižší rychlost vsakování vody do půdy, využít
maximální velikosti kontaktní plochy. Výška hladiny spodní vody by neměla být výše než 1,0 m pod povrchem.

Rozměry
stavební
délka L

2170 mm

Balení:

Užitečný objem

šířka W

výška H

864 mm

406 mm

Materiál

PP

Hmotnost

16,8 kg

vlastní

0,42 m³

užitečný

Odolnost proti zatížení při
uložení do štěrku

po instalaci

min. 0,88 m³

140 kN/m² (SLW 60+)

41 komor na paletě 230 x 87 cm, výška 2,5 m
maximálně 18 palet na kamión
108 koncových stěn na paletě

P
Přřííččnnýý řřeezz ttyyppiicckkoouu iinnssttaallaaccíí kkoom
moorr S
SC
C--331100::

Při základní výšce podsypu 150 mm je zapotřebí 1,1 m³ štěrku nebo betonového recyklátu na instalaci jedné komory SC-310. Při výšce
podsypu 305 mm se tato spotřeba zvyšuje na 1,5 m³ a při výšce 460 mm na 1,8 m³.
Na instalaci jedné komory je při výšce podsypu 150 mm provést výkop o objemu 2,2 m³, při 305 mm podsypu je výkop 2,6 m³ a při
460mm je výkop 2,9 m³. Tyto hodnoty platí při standardním rozestupu komorových řad 150 mm a celkové výšce záhozu 460 mm (z toho
150 mm štěrku).
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StormTech®® SC-740:
Parabolické komory SC-740 jsou primárně určeny pro zabudování pod silně zatěžované zpevněné plochy u objektů s velikostí záchytných
ploch (střechy, zpevněné plochy) zhruba 500 až 5000 m². Výška hladiny spodní vody by neměla být výše než 1,4 m pod povrchem.

Balení:

41 komor na paletě 230 x 87 cm, výška 2,5 m
maximálně 18 palet na kamión
108 koncových stěn na paletě

Rozměry
stavební
délka L

2170 mm

Užitečný objem

šířka W

výška H

1295 mm

762 mm

Materiál

PP

Hmotnost

33,6 kg

vlastní

1,30 m³

užitečný

Odolnost proti zatížení při
uložení do štěrku

po instalaci

min. 2,12 m³

P
Přřííččnnýý řřeezz ttyyppiicckkoouu iinnssttaallaaccíí kkoom
moorr S
SC
C--774400::

140 kN/m² (SLW 60+)
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StormTech®® DC-780:
Parabolické komory DC-740 jsou určeny pro zabudování do velké hloubky – až 3,66 m záhozové vrstvy - pod silně zatěžované zpevněné
plochy. Výška hladiny spodní vody by být pod spodní hranou podkladní štěrkové vrstvy, tedy ne výše než 4,6 m pod povrchem při
uložení do maximální hloubky. Na zakrytí konců řad se používají čela komor SC-740.

Balení:

24 komor na paletě 230 x 87 cm, výška 2,5 m
maximálně 18 palet na kamión
60 koncových stěn na paletě

Rozměry
stavební
délka L

2169 mm

Užitečný objem

šířka W

výška H

1295 mm

762 mm

Materiál

PP

Hmotnost

36,3 kg

vlastní

1,30 m³

užitečný

Odolnost proti zatížení při
uložení do štěrku

po instalaci

min. 2,22 m³

140 kN/m² (SLW 60+)

P
Přřííččnnýý řřeezz ttyyppiicckkoouu iinnssttaallaaccíí kkoom
moorr D
DC
C--778800::

Při základní výšce podsypu 229 mm je zapotřebí 2,1 m³ štěrku nebo betonového recyklátu na instalaci jedné komory DC-780. Při výšce
podsypu 305 mm se tato spotřeba zvyšuje na 2,3 m³ a při výšce 457 mm na 2,5 m³.
Na instalaci jedné komory je při výšce podsypu 229 mm provést výkop o objemu 2,3 m³, při 305 mm podsypu je výkop 2,5 m³ a při
460mm je výkop 3,0 m³. Tyto hodnoty platí při standardním rozestupu komorových řad 150 mm a celkové výšce záhozu 460 mm (z toho
150 mm štěrku).
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Velkokapacitní komory StormTech®® MC-3500:
Velkokapacitní parabolické komory MC-3500 jsou primárně určeny pro zabudování pod silně zatěžované zpevněné plochy u objektů
s rozsáhlými záchytnými plochami (střechy, zpevněné plochy) zhruba nad 2000 m² nebo pro stavby s nedostatkem místa. Výška hladiny
spodní vody by neměla být výše než 2,0 m pod povrchem. Komory MC-350 minimalizují náklady na 1 m³ retenčního objemu.

Rozměry
stavební
délka L

Užitečný objem

šířka W

výška H

Materiál

Hmotnost

vlastní

užitečný
po instalaci

komory

2285 mm

1930 mm

1145 mm

PP

56,2 kg

3,11 m³

min. 4,61 m³

koncové
stěny

574 mm

1803 mm

1145 mm

PP

19,5 kg

0,44 m³

min. 1,18 m³

Balení:

Odolnost proti zatížení při uložení
do štěrku

140 kN/m² (SLW 60+)

15 komor na paletě 230 x 200 cm, výška 2,5 m

maximálně 7 palet na kamión

16 koncových stěn na paletě

P
Přřííččnnýý řřeezz ttyyppiicckkoouu iinnssttaallaaccíí kkoom
moorr M
MC
C--33550000::

Při základní výšce podsypu 229 mm je zapotřebí 4,5 m³ štěrku nebo betonového recyklátu na instalaci jedné komory a 2,1 m³ na
koncovou stěnu. Při výšce podsypu 305 mm je tato spotřeba 4,9 + 2,2 m³, při výšce 381mm 5,5 + 2,4 m³ a při výšce 457 mm na 5,6 +
2,4 m³.
Potřebný výkop při výšce podsypu 229 mm a celkové výšce záhozu 610 mm (z toho 305 mm štěrku) je 9,1 + 3,1 m³, při 305 mm
podsypu 9,5 + 3,1 m³, při 381 mm podsypu 9,9 + 3,3 m³ a při 457 mm podsypu výkop 10,2 + 3,4 m³. Rozestup řádků 152 mm.
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Velkokapacitní komory StormTech®® MC-4500:
Velkokapacitní parabolické komory MC-4500 jsou primárně určeny pro zabudování pod silně zatěžované zpevněné plochy u objektů
s rozsáhlými záchytnými plochami (střechy, zpevněné plochy) zhruba nad 2000 m² nebo pro stavby s nedostatkem místa. Výška hladiny
spodní vody by neměla být výše než 2,4 m pod povrchem. Komory MC-350 minimalizují náklady na 1 m³ retenčního objemu, zkrácená
délka usnadňuje ruční manipulaci při pokládce.

Rozměry
stavební
délka L

Užitečný objem

šířka W

výška H

Materiál

Hmotnost

užitečný

vlastní

komory

1321 mm

2540 mm

1524 mm

PP

54,4 kg

3,01 m³

min. 4,60 m³

koncové
stěny

891 mm

2291 mm

1509 mm

PP

54,4 kg

1,01 m³

min. 3,08 m³

Balení:

Odolnost proti zatížení při
uložení do štěrku

po instalaci

140 kN/m² (SLW 60+)

8 komor na paletě, koncové stěny volně
maximálně 11 palet na kamión

P
Přřííččnnýý řřeezz ttyyppiicckkoouu iinnssttaallaaccíí kkoom
moorr M
MC
C--44550000::

Retenční objem na 1 komoru

Objem výpovových prací na 1 komoru

při výšce štěrkového podsypu
229 mm 305 mm 381 mm 457 mm

při výšce štěrkového podsypu
229 mm 305 mm 381 mm 457 mm

Objem výpovových prací na 1 komoru
229 mm

při výšce štěrkového podsypu
305 mm
381 mm

457 mm

komory

4,60 m³

4,71 m³

4,81 m³

4,91 m³

8,0 m³

8,3 m³

8,5 m³

8,8 m³

4,0 m³ (6,68 t)

4,2 m³ (7,12 t)

4,5 m³ (7,55 t)

4,7 m³ (7,99 t)

koncové stěny

3,08 m³

3,17 m³

3,26 m³

3,35 m³

7,1 m³

7,3 m³

7,6 m³

7,8 m³

5,2 m³ (8,69 t)

5,4 m³ (9,08 t)

5,6 m³ (9,46 t)

5,9 m³ (9,85 t)

Koncové stěny na všechny komory StormTech se nasazují volně, není tedy zapotřebí žádných vrutů, lepidel ani spojek.
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Víceúčelové komory Infiltrator®® Quick4
Nízkoprofilové komory QUICK4 jsou díky širokému volnému dnu určeny především pro biologickou (aerobní) likvidaci domovních splašků
– tzv black water (WC) a grey water (pračky, dřezy, koupelny) - z rekreačních objektů a staveb, které nelze připojit na veřejnou
kanalizaci. Likvidace nečistot je prakticky stejná jako u běžných ČOV, nejsou však závislé na přívodu elektrické energie a neobsahují
žádné pohyblivé části s možností poruchy. Účinnost čištění a spolehlivost je tak vysoká, že vyčištěnou vodu lze opět drenáží jímat a
používat pro běžné technické účely. Prakticky ve všech vyspělých zemích je používání půdních čistících systému ošetřeno legislativně.
Díky malé stavební výšce jsou komory QUICK4 s úspěchem využívány i na retenci a vsakování dešťové vody v místech s vysokou úrovní
hladiny spodní vody nebo v navážkách. V mnoha případech se používají i jako vysoce výkonná drenáž podél silnic a dálnic.

Quick4 High Capacity
Quick4 Equalizer 36

ZÁSADY POUŽITÍ A VÝHODY
Komory QUICK je možné nainstalovat jak pod trávníky, tak i pod zpevněné plochy (terasy, parkoviště a cesty), méně vhodná je jejich
instalace pod plochy intenzivně pojížděné těžkými vozidly, jako jsou silnice a manipulační plochy.
Výhody použití komor QUICK4 jako
aerobní domovní čistírny:
-

vysoká účinnost čištění
žádné provozní výpadky
nízké pořizovací náklady
jednoduchá instalace
nulové provozní náklady
bezúdržbový provoz
provozní životnost 50 až
100 let

Jak vyplývá z obrázku, součástí řešení
je homogenizační (septická) nádrž,
dimenzovaná
obvykle
podle
maximálního počtu osob, které se
mohou v objektu zdržovat – počtu
využitelných lůžek – a normované
spotřeby vody na osobu za 48 hodin.
Jedinou další součástí je potrubí,
které slouží k přívodu splašků a čerstvého vzduchu, neboť kyslík je nezbytnou součástí funkce aerobních bakterií. V půdě pod
vsakovacími komorami může být umístěna jímací perforovaná drenáž, která bude vyčištěnou vodu jímat a odvádět do zásobníku
technické vody.

ULOŽENÍ
Při provozu v režimu biologického čištění se komory do mělkých rýh o hloubce 60 až 80 cm a obsypávají vytěženou zeminou nebo
pískem. U retence a vsakování srážkové vody se obvykle ukládají do štěrkového lože za účelem zvýšení odolnosti proti zatížení a zvýšení
akumulační kapacity. Namísto štěrku lze použít i dobře vytříděnou a dostatečně soudržnou betonovou drť.

KONSTRUKCE A PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST
Přestože jsou komory QUICK4 vyráběny z recyklovaného HDPE stabilizovaného proti účinkům UV záření, jejich konstrukce ve tvaru žebry
vyztužených tunelů parabolického průřezu umožňuje bezproblémovou pojízdnost lehkými vozidly a omezený pojezd nákladními vozidly.
Zcela volné dno zabezpečuje maximální velikost účinné vyhnívací plochy pro činnost aerobních bakterií. Velký vnitřní prostor usnadňuje
kontrolu a čištění. Multifunční koncová čela MULTIPORT umožňují snadné napojení na přívodní potrubí pod úhlem 0°, 15° nebo 90°.
Z hlediska dlouhodobé odolnosti proti zatížení vyhovují všechny komory Infiltrator mezinárodním požadavkům AASHTO třídy H-10. To
znamená, při výšce zhutněného zásypu 30,5 cm schopnost odolávat zatížení 7,26 tun a při zásypu pouhých 15 cm umožnit pojezd
vozidel se zatížením 1,814 tun na jednu nápravu. Z hlediska hygienického je konstrukce komor testována podle metodiky Mezinárodní
asociace pro zdravotechniku IAPMO. Výroba komor Infiltrator je dozorována ve shodě s požadavky ISO 9001:2000

V porovnání s domovními ČOV s nuceným pohonem, vykazují půdní čistírny srovnatelnou spolehlivost
při daleko vyšší spolehlivosti a nesrovnatelně nižších nákladech. Co se týče možné kontaminace půdy
nebezpečnými látkami, platí fakt, likvidace probíhá na pozemku provozovatele a asi nikdo nemá zájem
kontaminovat si vlastní pozemek.
Zatímco u běžných domovních ČOV lze krátkodobý únik nebezpečných látek nebo krátkodobý výpadek zjistit jen těžko,
u půdních čistíren stačí pravidelně odebírat vzorky půdy!
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Rozměry
stavební
délka L

šířka W

1220 mm

560 mm

Balení:

Materiál

Hmotnost

recykl.
HDPE

10,0 kg

výška H

310 mm

0,12 m³

min. 0,24 m³

Odolnost proti zatížení při
uložení do štěrku

100 kN/m² (SLW 60)

150 komor na paletě 137 x 117 cm, výška 2,5 m
300 koncových stěn na paletě

Rozměry
stavební
délka L

šířka W

1220 mm

860 mm

Balení:

Užitečný objem
užitečný
vlastní
po instalaci

Materiál

Hmotnost

recykl.
HDPE

11,0 kg

výška H

410 mm

75 komor na paletě 137 x 86 cm, výška 2,5 m
140 koncových stěn na paletě

Užitečný objem
užitečný
vlastní
po instalaci

0,24 m³

min. 0,35 m³

Odolnost proti zatížení při
uložení do štěrku

100 kN/m² (SLW 60)
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Komory Geoplast®® DRENING H 40:
Konstrukce komor DRENING se vyznačují průřezem ve tvaru lomené paraboly s množstvím postranních štěrbin. Ty usnadňují vzájemný
průsak mezi jednotlivými řadami při použití ne retenci vsakování. Stejně dobře leze tyto komory používat i na biologické čištění
domovních splašků. Použití recyklovaného plastu umožňuje zabudování komor DRENING H40 pod trávníky a lehce pojezdné plochy.
Hlavní výhodou je velmi nízká cena zejména pro stavby s menší záchytnou plochou – zejména rodinné domy a obytné budovy. Výška
hladiny spodní vody by neměla být výše než 1,0 m pod povrchem.

Rozměry
stavební
délka L

1200 mm

Balení:

šířka W

800 mm

Užitečný objem
výška H

400 mm

Materiál

recykl.
HDPE

Hmotnost

11,0 kg

vlastní

0,27 m³

užitečný

Odolnost proti zatížení při
uložení do štěrku

po instalaci

min. 0,41 m³

80 kN/m² (SLW 60+)

40 komor na paletě 120 x 80 cm, výška 2,5 m

TTyyppiicckkáá iinnssttaallaaccee kkoom
moorr D
DR
RE
EN
NIIN
NG
GH
H 4400::

Veškeré potřebné kapacitní výpočty a CAD výkresy ve formátu DWG a PDF jsou poskytovány na požádání
nebo je možné stažení přímo z webových stránek výrobců
www.infiltratorsystems.com nebo www.stormtech.com nebo www.drening.it

Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav, CZ
www.rexcom.cz

telefon/fax :
telefon/fax :
e-mail :

+420 519 325187, 323168
+420 519 322440, 325741
info@rexcom.cz

