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T E C H N I C K Á         S P R Á V A

Stavba : Revitalizácia dopravného terminálu Bernolákovo
Objekt : SO.02 Odvodnenie parkoviska
Stupeň PD : Realizačný projekt
Hlavný proj. : Ing. arch. Marián Jurča
Zodp. proj. : Ing. Michal Martinák
Investor : Obec Bernolákovo, Hlavná 111, Bernolákovo

Predkladaný realizačný projekt rieši odvodnenie parkoviska pri železničnej stanici

ŽSR Bernolákovo.

Dažďové vody z navrhovanej plochy parkoviska sa navrhujú odvádzať drenážnym

potrubím z rúr PVC D90 obalené geotextíliou do revíznej šachty RŠ, z ktorej sa následne

zaústia cez odlučovač ropných látok ORL do vsakovacieho zariadenia VO. Vsakovací objekt

bude vytvorený zo vsakovacieho zariadenia EKODREN. Drenážne potrubie sa navrhuje

v štyroch vetvách zaústené do sútokovej plastovej revíznej šachty. Riešené parkovisko bude

vytvorené zo zatrávňovacej dlažby. Hrúbka vrstiev parkoviska bude 500 mm a je bližšie

špecifikovaná v návrhu stavebnej časti parkoviska. Na spodnú hranu vrstvy parkoviska sa

osadia drenážne rúry D90, ktoré v spáde 1% sa zaústia do sútokovej revíznej šachty. Revízna

šachta sa navrhuje plastová DN600/150. Šachta bude prekrytá kruhovým liatinovým

poklopom s nosnosťou 400 kN.

Odlučovač ropných látok

Odlučovač ropných látok sa navrhuje od firmy Klartec, spol. s r.o.

Mikovíniho 8, SK-917 01 Trnava, typu KLk 6/1s s prietokom znečistenej vody 6,0 l/s.

Odlučovač je určený pre odvodnenie plôch s kontamináciou vôd ropnými látkami až do

hodnoty 200 mg.NEL/l, pričom výrobca garantuje prečistenie vody na hodnotu pod 0,5

mg.NEL/l. Jedná sa o železobetónový odlučovač ropných látok koalescenčný plne prietokový,

pre dopravné zaťaženie D400, s vnútornou viacvrstvovou povrchovou úpravou

zodpovedajúcou príslušným normám. Vybavenie technológie je vyrobené z polyetylénu,

opatrená bezpečnostným plavákom a prípojkou pre odber vzorkou. Koalescenčná vložka je

vyberateľná k čisteniu bez nutnosti vyčerpania obsahu odlučovača. Objem kalovej nádrže je

300 l. Jej hlavnou funkciou je zachytávanie pevných látok napr. kalu, piesku, oter z pneumatík
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vozidiel, lístie a podobne. Na princípe využitia rozdielnych objemových hmotností

kvapalín prichádza už v kalojeme k odlúčeniu ľahkých minerálnych kvapalín od pevných

častíc. Objem kalovej nádrže je v základnom prevedení ORL stanovený prepočtom 100xNS.

Kalová nádrž je vybavená koagulačnou bariérou na zvýšenie koagulačného účinku, čiže

zhlukovania ropných látok. Olejové kvapky splývajú do väčších a tak rýchlejšie vystupujú na

povrch hladiny.

Koalescenčný odlučovač

Odlučuje jemné voľné ropné látky. Z kalojemu preteká voda do odlučovacieho priestoru, kde

je umiestnený koalescenčný filter. V póroch filtračnej hmoty dochádza k zhlukovaniu

najjemnejších olejových častíc a k zachytávaniu jemných kalových nečistôt. Olejové kvapky

vyplávajú na hladinu, kde časom vytvoria olejovú vrstvu. Samočinný bezpečnostný plavákový

uzáver je umiestnený vo vnútri koalescenčného filtra. Plavákový uzáver je ovládaný

nahromadenou ropnou látkou a zabraňuje preniknutiu už odlúčenej ropnej látky do

kanalizačného systému.

Sorpčný odlučovač

V prípade, že príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo správca toku vyžaduje vyššiu

účinnosť odlučovača, sa do ORL inštaluje sorpčný dočisťovací odlučovač, ktorého výstupné

hodnoty sú nižšie ako 0,5 – 0,1 mg/I NEL.

Vsakovacie zariadenie

Vsakovacie zariadenie bude uložené na štrkovom lôžku frakcie 16 ÷ 32 v hrúbke

minimálne 50 mm. Celé zariadenie bude obalené geotextíliou. Vsakovacie podmienky sú

priaznivé, čo dokazuje hydrogeologický popis daného územia. Výpočet veľkosti vsakovacieho

zariadenia je priložený za technickou správou. Pri výpočte sa uvažovalo s 5 – ročným

dažďom. Vsakovacie zariadenie bude vyskladané s blokov Drenblok DB60 o rozmeroch

600x600x600 mm v jednej vrstve o celkových rozmeroch VO= 1200 x 6600 mm.

Dažďová voda z plochy parkoviska:

Plocha 0,12 ha

výdatnosť dažďa 180 l/s

súčiniteľ odtoku 0,25

množstvo dažďových vôd 5,4 l/s
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Odvodnenie navrhovaného parkoviska realizovať v zmysle STN 73 6701, 73 6005, 73

3050, STN EN 858-1, 858-2 a ostatných platných predpisov.

V Bernolákove 09. 2017
vypracoval: Ing. Michal Martinák


