VELKOKAPACITNÍ DEŠŤOVÉ NÁDRŽE ATLANTIS
,
Dešt ové nádrže Atlantis jsou vyráběny pomocí systému
ztraceného bednění, který umožňuje vytvořit stropní desku
nádrže podepřenou hustě rozmístěnými nosnými sloupy.
Železobetonová konstrukce vyrobená tímto systémem
poskytuje jedinečné možnosti uplatnění s minimální závislostí
na zatížení stropní desky. Ta může navíc dosahovat
libovolného rozpětí dle konkrétních požadavků stavby.
Celá realizace je velmi rychlá a jednoduchá, což společně
s výraznou úsporou betonu a výztuží činí celé dílo cenově
velmi zajímavé.
Hlavní výhody:
- rozsáhlé možnosti použití
- nízké výrobní náklady
- konstrukce s vysokou nosností
- snadná a rychlá instalace
- možnost provádění kontroly a údržby
Základní technická data:
- standardní výška od 55 do 180 cm
- kapacita od 32 l/m 2 do 1850 l/m 2
- dopravní zatížení až do třídy E600
Prostor využitelný pro skladování nebo zadržování
,
dešt ové vody je tvořený dutinami mezi jednotlivými sloupy
umožňuje bezproblémovou kontrolu a údržbu nádrže.
,
Na základě konkrétních potřeb projektu nabízí dešt ové
nádrže Atlantis kompletní technické řešení vstupních
a výstupních otvorů, revizních šachet, ventilace, regulace
odtoku a mnoho dalších technických detailů. To z nich tvoří
nádrže všestranně použitelné v celé oblasti vodohospodářských staveb. Nejzajímavější formou aplikace jsou velkokapacitní
akumulační, retenční nebo vsakovací nádrže.
Systém Atlantis nabízí kompletně promyšlenou skládačku elementů ztraceného bednění. Ta je tvořena plastovými elementy
o rozměrech 500 x 500 mm, které do sebe zapadají pomocí systému bočních zámků. Elementy nesou sloupy z PVC
o průměru 110 mm, které jsou zespodu izolovány vsunutím do plastové stabilizační patky.
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REFERENČNÍ A AKUMULAČNÍ NÁDRŽE ATLANTIS
Pro výrobu retenčních a akumulačních nádrží Atlantis
je nejprve potřeba připravit železobetonovou vanu
odpovídajících rozměrů.
Poté přichází na řadu instalace systému Atlantis, která se
skládá ze tří fází:
- instalace patek, PVC trubek a kazet
- položení výztuže
- zalití betonovou krycí vrstvou
Po zalití betonem musí být plocha pečlivě zhutněna.
Následné dokončovací práce zahrnují překrytí fólií nebo
dostatečný postřik vodou, případně úpravu ošetřovacím
prostředkem. Po těchto úpravách je garantované minimálně
60% konečné pevnosti plochy.

Vysvětlivky k výkresu:
1 železobetonová vana
2 sloup vyplněný betonem
3 kazeta Atlantis
4 vibrovaná vrstva betonu opatřená výztuží
5 těsnící deska EPS (extrudovaný polystyrén)
Orientační tabulka pro stanovení hloubky krycí vrstvy:
Dopravní třída
[t]

Výška krycí vrstvy
[mm]

-

40 (60)

30

60

45

100

60

120

Poznámky k výkresu:
6 výška krycí vrstvy S a použitá výztuž musí být stanovená podle specifikace projektu
7 rozměry nádrže závisí na objemu zachycované vody, dopravní zátěží a charakteru zvoleného místa
8 N je počet kazet Atlantis v příčném směru (po šířce)

VSAKOVACÍ NÁDRŽE ATLANTIS
Pro výrobu vsakovací nádrže Atlantis je nejprve potřeba
přichystat výkop. Ten musí být minimálně o 0,5 m větší než jsou
rozměry samotné nádrže. Podloží musí mít dostatečnou nosnost
a musí být vyrovnané. Místa připojení potrubí k systému jsou
variabilní. V závislosti na situaci může být nezbytné vybudování
sedimentační nádrže. Konkrétní řešení je vždy nutné konzultovat
s dodavatelem systému a projektantem.
Spodní vrstvu vsakovacího systému Atlantis tvoří geotextilie.
Na ni jsou položeny betonové dlaždice v místě umístění nosných
,
sloupků. Dlaždice mají rozměr 300 x 300 mm a jejich tloušt ka je
závislá na očekávaném zatížení nádrže. Na střed dlaždic se poté
,
umíst ují jednotlivé sloupky se stabilizačními patkami. Sloupky se
nakonec osadí samotnými kazetami.
Boční stěny musí být odolné vůči zemnímu tlaku a zároveň musí
,
zajišt ovat odpovídající voděpropustnost. K tomuto účelu se
používají speciální desky vyrobené z polyetylénového recyklátu,
které jsou podle potřeby podepřené betonovými prefabrikáty.
Instalace systému Atlantis za účelem vsakovací nádrže
probíhá v následujících krocích:
9 položení geotextilie
10 umístění dlaždic
11 instalace elementů
12 položení výztuže
13 instalace postranních desek
14 zalití betonem
Velikost a rozměry vsakovací nádrže ovlivňují hlavně tyto faktory:
15 koeficient průsaku podloží
,
16 množství dešt ové vody, které je nutné zpracovat
17 velikost prostoru, který je k dispozici
18 stav podzemních vod
19 maximální zemní tlak
20 dopravní zátěž
Další variantou vsakovací nádrže vyrobené pomocí plastových kazet je systém Iglú, který nabízí širokou škálu elementů
se stavební výškou do 55 cm. Jejich použití je vhodné jak pro velkokapacitní tak i málo objemné nádrže, jejichž
požadavkem je malá stavební výška.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
æ

Dodávka obsahuje kompletní produkt.

æ

Na objednávku nezapomeňte uvést: fakturační údaje, místo a termín dodání, kontaktní osobu a tel.číslo.

æ

Cena je individuální, řeší se jednotlivě pro každou zakázku.
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