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Zrozumienie istoty problemu
wody deszczowej
SCHEMAT DZIAŁANIA
Zagospodarowanie wody deszczowej
to wyzwanie XXI wieku
System rozsączania i retencji wody deszczowej DDP wspomaga
niedostatecznie rozwinięte sieci kanalizacji w miastach. Możliwość
dowolnej aranżacji i swobodnego dostosowania do warunków
lokalizacji i wymagań projektowych stanowią, że system DDP posiada
niezwykłą efektywność w zakresie zarządzania wód deszczowych.

zbieranie i rozsączanie wody do gleby

NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ WODNA W MIASTACH
W wyniku gwałtownego wzrostu urbanizacji i przyrastającej
powierzchni nieprzepuszczalnej w miastach odprowadzanie wody
deszczowej jest zakłócone. Ten proces nieustaje a potencjalne
skutki i zagrożenia stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia
mieszkańców. Podczas gdy w naturalnym środowisku to warstwy
gleby zapewniają równomierne i właściwie zagospodarowanie wody
deszczowej w naszym zurbanizowanym świecie miast ten proces jest
zakłócony. Wychodząc na przeciw przyszłości opracowana została
nowa technologia wspomagająca naturalne procesy gospodarowania
wody deszczowej.

zbieranie wody, magazynowanie
i jej ponowne użycie

Rozsączanie wody opadowej
tereny naturalne
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Zagospodarowanie wody deszczowej
Charakterystyka systemu
System skrzynek rozsączających to prosty i nowoczesny
system zagospodarowania i odprowadzania wody deszczowej
z powierzchni utwardzonych. Wody opadowe zebrane
ze wszystkich niechłonnych powierzchni jak np. połacie
dachowe, place, parkingi itp. zbierana jest poprzez system rur
i kanalizacji do zbiornika zbudowanego z ażurowych skrzynek
rozsączających. Czasowo magazynowana w ten sposób
woda jest stopniowo rozsączana w gruncie. Woda może być
jednocześnie wykorzystywana do użytku przydomowego
lub technologicznego. System ten zyskuje sobie w naszym kraju
coraz większą popularność.

Skrzynki rozsączające - dlaczego
warto inwestować w rozsączanie wody
deszczowej?
Wody opadowe - nadmierna ilość wody
i problem jej zagospodarowania
W dobie dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego, rozbudowy
aglomeracji miejskich oraz coraz większej świadomości
na temat ochrony zasobów mineralnych oraz środowiska,
do życia powoływane są coraz to nowsze i doskonalsze wynalazki
i technologie, dzięki którym możemy przyczynić się choćby
w małym stopniu do ochrony naszego otoczenia. Inteligentne
rozwiązania pomagają nam dbać zarówno o nasz dom i rodzinę,
jak również chronić wydawałoby się niewyczerpane zasoby,
które dzięki działalności człowieka mogą jednak okazać
się zagrożonymi.
Jak świadomie żyć i działać? Jakie rozwiązania wybierać,
aby nie przyczyniać się już więcej do zanieczyszczenia
środowiska, ale je wspierać?
W wyniku intensywnej urbanizacji i niekontrolowanego
przekształcania powierzchni chłonnych na takie, które
pozbawione są tych właściwości ilość potrzebnej
do
odprowadzenia
wody
znacznie
przekracza
możliwości systemów kanalizacji. Woda która powinna
być wykorzystywanym dobrem stała się powszechnym
problemem i zagrożeniem. Zwłaszcza w miastach ten problem
stanowi dzisiaj przedmiot poważnej debaty o sposobach
zagospodarowywania wód deszczowych. Na terenach miejskich
wody deszczowe spływają po utwardzonych powierzchniach
do systemu kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
W przypadku gdy woda ta trafia do oczyszczalni niepotrzebnie
obciąża wydajność sieci oraz generuje ogromne koszty.
W wyniku intensywnych opadów, zwłaszcza w sezonie
letnim, związanych z obecnymi anomaliami pogodowymi sieć
ogólnospławna nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości
wody co bezpośrednio wpływa na zagrożenie miejscowych
podtopień i zalań. Rozwiązaniem problemu zagospodarowania
wód deszczowych jest budowa systemu skrzynek
rozsączających.

Woda to współcześnie jedno z najbardziej niedocenianych
dóbr. Zasoby wód śródlądowych na terenie Polski to jedynie
~3% powierzchni. Dostęp i polityka zarządzania wodą
wyraźnie odbiega od standardów w Zachodniej Europie.
Nasz zróżnicowany klimat powoduje, iż podczas ulew
lub śnieżnych roztopów wody opadowej jest zbyt dużo,
natomiast podczas suszy występuje jej deficyt. W miejscach,
gdzie jest to możliwe zaleca się zbieranie wód opadowych
w różnego rodzaju zbiornikach retencyjnych, a następnie
ich stopniowe uwalnianie i rozsączanie głęboko w gruncie
lub magazynowanie na potrzeby bardziej suchych
i bezdeszczowych dni. Dzięki temu, iż wody opadowe
przedostają się do kolejnych partii gruntowych, zwiększają się
zasoby wód podziemnych. Takie rozsączanie wody w gruncie
nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, a wręcz przeciwnie może nam pomóc obniżyć rachunki. Taką zmagazynowaną
wodę można bez problemu używać do podlewania ogrodu,
do celów porządkowych lub jako wody technologiczne.
Dzięki skrzynkom retencyjno-rozsączającym można przyczynić
się do znacznej poprawy stanu wód gruntowych i podziemnych,
co w samo w sobie powinno być dla nas odpowiednim
motywatorem do zakupu i instalacji tych nowoczesnych
urządzeń.
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Skrzynki rozsączające
3 sposoby zastosowania skrzynek rozsączających.

Regulacja przepływu ( Opóźnienie
odprowadzenia wody burzowej )
Wody opadowe wynikające z nagłych i obfitych opadów
wprowadzane do zbiornika i czasowo magazynowane do
momentu osiągnięcia pułapu pozwalającego na przelewanie
się wody do systemu kanalizacji deszczowej. Czas wypełniania
zbiornika wodą pozwala na odciążenie systemów kanalizacji
burzowej i uniknięcie przelewania studzienek w niższych partiach
miasta oraz zbiorników retencyjnych.

Magazynowanie wody
( w celu ponownego użycia )
Magazynowanie wody deszczowej w zbiorniku DDP
owiniętym szczelną folią zgrzewalną. Późniejsze zastosowanie
magazynowanej wody w celach gospodarczych pozwala na
oszczędności oraz pozytywnie wpływa na środowisko.

Rozsączanie
Kierowanie wody do zbiornika i jego czasowe magazynowanie
w trakcie procesu stopniowego rozsączania wody do gleby.
Rozwiązanie znajduje zastosowanie w każdym rodzaju
budownictwa oraz projektów infrastrukturalnych. Stosowanie
DDP odwraca negatywny efekt zakrywania powierzchni
chłonnych w wyniku realizacji nowych inwestycji.
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Elementy skrzynki
rozsączającej
Moduł skrzynki
rozsączającej
Moduł skrzynki rozsączającej jest łatwy w
transporcie. Potrzebujesz dwóch modułów z
których złożysz skrzynkę rozsączającą.

Ścianka boczna
Pionowe
ścianki
rozsączającą.

zakrywające

skrzynkę

Klips montażowy boczny
Klipsy służące do mocowania
rozsączających między sobą

skrzynek

Klips montażowy górny
Klipsy do pionowego łączenia warstw skrzynek
rozsączających.

Zaślepka kolumn
Zaślepki do przykrywania otworów kolumn.

Złożona skrzynka rozsączająca
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