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Pomen odvodnjavanja za okolje
Razvoj in postopna širitev urbanega okolja v prostor z
gradnjo novih stanovanjskih kompleksov, industrijskih con
ter trgovskih centrov in podobnih infrastruktur sta vzrok
za nenehno krčenje zelenih vodoprepustnih zemljišč, ki bi
lahko uravnavale količino padavin.
Posledica tega je, kot danes ugotavljamo, da ob nastopu
neviht ali močnih padavin z obstoječo infrastrukturo za
drenažo površinskih voda ne uspemo več zadostiti
potrebam odvodnjavanja padavinskih voda, s tem pa v
omenjenih okoljih nastajajo problemi v zvezi z
zastajanjem padavinskih voda na površini.
Do tega prihaja zaradi tlakovanih površin, s katerimi so
prekrita zemljišča v stanovanjskih, trgovskih in
industrijskih območjih, ki onemogočajo naravno
vodoprepustnost preko zelenih površin in postopno
odvodnjavanje v podzemlje ob nastopu padavinskih voda
in ostalih padavinskih pojavov.
Pozidava površin oz. ustvarjanje vodoneprepustnih
površin vpliva na to, da padavinske vode, ki so bile nekoč
absorbirane na naraven način skozi teren, danes odtekajo
v kanalizacijo ali v površinske kanale. Posledica tega je,
da v kanalizacijo odteka do 80 % več voda. Škoda, ki pri
tem nastane, tako zasebna kot javna, zaradi presežka
dotoka vod v kanalizacijo in v površinske kanale, je vsem
poznana: razliv tekočih voda ter poplavljena cestišča in
pozidana območja.
Zaradi tega je veliko ustanov in lokalnih skupnosti v Italiji
(občine in regije) v sodelovanju z Regionalno agencijo za
okolje pospešilo uporabo modernejših in učinkovitejših
sistemov za drenažo padavinskih voda. Tukaj opisani
predlagani sistem Enki je najboljša moderna rešitev za
pravilno ravnanje s padavinskimi vodami.
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Ravnanje s padavinskimi vodami: začasno
skladiščenje in infiltracija
Za pravilno ravnanje s padavinskimi vodami je potrebno
upoštevati dve smernici, in sicer:


začasno shranjevanje vode in njenega presežka z
namenom, da preprečimo premočan dotok vode v
kanalizacijo ali v odtočne kanale na površinah;



požiranje padavinskih voda v podzemlje in
regulacija za postopno in naravno odvodnjavanje
preko terena.

Načrtovanje prihodnosti:
Sistemi iz sestavljivih blokov
Opisana situacija in vse večja potreba po upoštevanju
faktorjev, kot je vodoneprepustnost terena, predstavljajo
izhodišče, iz katerega se je razvilo projektiranje in
proizvodnja modernih rešitev, t. i. sistemi za ravnanje z
vodami oz. drenažo v urbanem okolju - modularni
sestavljivi blok sistemi.
Te vrste sistemi omogočajo hitro in mobilno realizacijo
podzemnih rezervoarjev, brez večjih posegov v okolje, za
uravnavanje in uskladiščenje ali naravno infiltracijo
presežka padavinskih voda.
Na spodnjih fotografijah so prikazani pogosti primeri uporabe takšnega sistema.
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 Strukture za zbiranje vode in/ali infiltracijo padavinskih voda na
krožiščih.

 Strukture za zbiranje vode in/ali infiltracijo padavinskih voda
iz streh na domovih, vgrajene pod zemljo na dvoriščih in dvoriščih.

 Strukture za zbiranje vode in/ali infiltracijo padavinskih
voda, vgrajene pod parkirišči na letališčih, v ladjedelnicah,
hipermarketih, večjih športnih kompleksih ...

 Drenažni jarek za zbiranje in odvodnjavanje prečiščene vode
iz cestnih površin.

 Drenažni jarek za odvodnjavanje površinskih voda
ob gramoznih in ostalih nasipih.

 Drenažni jarek za odvodnjavanje ob zidovih ter podzemnih in
nadzemnih strukturah iz betona.
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Enki: vsestransko uporabni in varni modularni bloki
Enki sistem je struktura iz sestavljivih blokov, ki preko
različnih načinov uravnavanja drenaže terena prispeva k
reševanju problemov, ki nastopijo ob poplavah kot
posledica nenadnih ploh in padavinskih pojavov, kot so
nevihte.
S tehnologijo Enki lahko iz posameznih blokov sestavimo
različne podzemne strukture, namenjene umirjanju
padavinskih voda, ki jih nato postopoma vrnemo v
kanalizacijsko omrežje ali jih na naraven način
poniknemo v teren; prav tako je možna njegova uporaba v
domovih, kjer se lahko v manjših podzemnih rezervoarjih
zbrana in uskladiščena voda s pomočjo črpanja ponovno
uporabi (sicer ne za namen pitne vode, temveč za
namakanje, za sanitarne namene, pranje avtomobilov
itd.).
Enki bloki so narejeni iz polipropilena (PP), so visoko
vodoprepustni in ekstremno lahki ter se sestavijo na
gradbišču s polaganjem enega poleg drugega. Spojijo se s
pomočjo posebnih čepov, s katerimi si pomagamo tudi pri
njihovem poravnavanju.
Prednosti takšne tehnike gradnje podzemnih struktur so:
 za montažo ne potrebujemo mehanizacije;
 uporaba strojev ni potrebna;
 način postavitve je hiter in preprost;
 vse faze montiranja se izvajajo hitro in na mestu
samem;
 modularni sistem omogoča enostavno prilagoditev
oblike in velikosti podzemne strukture, tako da
ustreza vsem konstrukcijskim zahtevam;
 gradnja ”zidak na zidak” daje strukturi večjo
stabilnost glede na ostale sisteme tudi ob
pomanjkanju dodatnih podpor ali sider.

Podzemne strukture Enki so prava
rešitev za okolje, ker:
znatno zmanjšajo nevarnost za pojav poplav v primeru
močnih padavinskih pojavov;
omogočajo uravnavanje izpusta padavinskih vod v
kanalizacijo ali v obstoječe tekoče vode;
ponovno napolnijo lokalno podtalnico (v primeru
uporabe za ponikanje/absorpcijo);
odpadne vode čistijo na aeroben način (prisotnost
kisika) in s tem izboljšajo njihovo kvaliteto …






Glavne karakteristike Enki blokov
o
o
o
o
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o
o
o
o

enostavna montaža;
lahka struktura;
prosti volumen = 95 %, ustreza 456 litrom vode na
posamezen blok;
predpripravljen priključek za neposreden priklop
cevi;
hiter in varen sistem pritrditve s posebnimi spojnimi
čepi;
visoka odpornost na obremenitve v primeru potrebe
po sanaciji katerega dela sistema;
varnejša izbira glede na zadrževalne bazene, ki so
odprti ali izvedeni nad terenom;
pestra
izbira
dodatne
opreme,
kot
so
sedimentacijski in akumulacijski jaški ter razni
ostali dodatki;

Enki blok

Vezni člen in čelna rešetka

Sestavljeni bloki

...in so prava rešitev za skupnost, ker:





o

o



omogočajo stroškovno učinkovito in vzdržljivo
obvladovanje vodnega okolja v primeru
nevarnosti;
omogočajo primeren in potreben urbanistični
razvoj, ki bo varoval okolje;
spodbujajo razvoj ustreznega ravnanja na
področju drenažnih sistemov ali ponovne uporabe
padavinskih voda.

strukture je mogoče pregledati s pomočjo
posebnih naprav, opremljenih s kamero, ki se
vstavijo v rezervoar. Z njimi upravljamo od zunaj
preko sistema tunelov, ki vodijo v samo
strukturo;
strukturo lahko očistimo (še posebej to velja za
strukture za drenažo) s pomočjo namenskih vozil
za čiščenje, saj lahko cevi vstavimo z zunanje
strani skozi sistem tunelov, ki vodijo v samo
strukturo, in z njimi upravljamo tudi na takšen
način.
Enki proizvod izpolnjuje trenutno veljavne
tehnične zahteve za učinek delovanja, predpisane
s strani Evropskega tehničnega odbora CEN/TC 155
WG26 N 1001, dokument v5, ki je vključen v
sestavo evropskih standardov za tovrstne tipe
materialov.
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Uporabnost različnih modelov Enki blokov
Shema dvojnega zbiralnika za odvodnjavanje
ENKI celice za zbiranje vode

Cevna
priključka
ENKI celice za
zbiranje vode

Filc za odvodnjavanje
nad prodnikom

Geotekstil po osnovi/votku

Jašek

Jaška za kanalizacijo

Geotekstil po
osnovi/votku

Filc za odvodnjavanje nad prodnikom/zbirne
celice Enki

Shema zadrževanja in umirjanja padavinskih voda

Dotočni jašek

Tunel za uravnavanje odtoka

Celični element Enki

Tunel za uravnavanje odtoka

Vodoneprepustna geomembrana iz
polietilena z nizko gostoto - zavarjena
Sedimentacijski tunel s prosto cono
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Celični element ENKI

Vodoneprepustna geomembrana iz
polietilena z nizko gostoto - zavarjena

Utrjena peščena
posteljica
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Tehnična shema zbiralnika za padavinske vode s sedimentacijskim in kontrolnim jaškom

Kontrolni in sedimentacijski jašek
Montažni elementi iz vibriranega betona

Vodoneprepustna membrana
iz polietilena nizke gostote

Celični element ENKI
Kontrolni in sedimentacijski jašek
Montažni elementi iz vibriranega betona

Tehnična shema drenažnega podpornega zidu

Profil terena

Kontrolni jašek
Tehnični
prostor

Geotekstil

Garaža

Klet-skladišče

Garaža

Celice ENKI
Neprepustnost
podpornega zidu

Geotekstil
Celični element ENKI
Neprepustnost podpornega zidu

profil terena
8
Naravni profil terena
Geotekstil
Celični element ENKI
Neprepustnost podpornega zidu
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Vgradnja modularnega sistema Enki
Sestavljivi bloki Enki omogočajo gradnjo podzemnih
zbiralnikov in odtočnih zbiralnikov brez uporabe drugih
struktur za podporo, kot na primer zidov ali sten iz
armiranega betona. Blok iz celic Enki je v osnovi statično
stabilen, saj deluje kot “skelet” rezervoarja ali izkopa.
Funkcijo filtracije ali zadrževanja shranjene vode opravlja
v celoti zaščitni sloj iz blaga, zato sta odločujoča

faktorja za doseganje statičnosti uporaba geotekstila in
vodoneprepustna membrana. Izbira tega sestavnega
elementa pri gradnji mora biti natančno izvedena, zato da
zagotovimo dobro delovanje vodnega zbiralnika ter tudi
zato, da zagotovimo dolgo življenjsko dobo strukture in
delovanje glede na načrtovane karakteristike.

Zaščitni sloj struktur za odvodnjavanje
Ko gradimo strukture za odvodnjavanje (rezervoarji za
odvodnjavanje), ali v splošnem ponikalne sisteme, morajo
biti strukture blokov prekrite z geotekstilom, primernim za
filtracijo (geotekstil – tekstil, tkan po osnovi/votku), ki bo
zagotavljal prehajanje vode skozi celice v teren (drenažne
strukture) in nato iz terena v celice (strukture za
odvodnjavanje). Geotekstil mora imeti poleg visoke stopnje
vodoprepustnosti tudi visoko natezno trdnost, zato da
prispeva k visoki stabilnosti strukture iz blokov. Glavne
značilnosti geotekstila za filtracijo so:
 konstantna filtracija skozi čas;
 visoka stopnja vodoprepustnosti v vseh tipih
terenov;







visoka natezna trdnost;
visoka odpornost na raztrg in abrazijo;
hitra in enostavna postavitev;
visoka odpornost na biološke in kemične vplive;
visoka odpornost na UV žarke.

V spodnji tabeli so prikazane nekatere mehanske
karakteristike geotekstila.
Vrsta filtracijskega geotekstila mora biti izbrana glede na
potreben odtok pri sistemih za odvodnjavanje/drenažo,
pri čemer moramo poskrbeti, da je vodoprepustnost
geotekstila v isti kategoriji kot za teren, kjer je sistem
instaliran.

Splošne lastnosti geotekstila z različnima gostotama tkanja po osnovi/votku
Mehanske lastnosti

Norma

U. M.

180

360-L

Natezna trdnost - vzdolžno

EN ISO 10319

kN/m

41

41

Natezna trdnost - prečno

EN ISO 10319

kN/m

46

52

Raztezek do pretrga - vzdolžno

EN ISO 10319

%

35

40

Raztezek do pretrga - prečno

EN ISO 10319

%

20

25

Odpornost na statični prebod CBR

EN ISO 10319

N

5800

4500

Odpornost na dinamični prebod

EN 918

mm

10

10

EN ISO 11058

µm

175

310

EN ISO 11058

2

l/m /s

70

175

EN 964/1

mm

0,7

0,7

EN 965

g/m2

215

227

Hidravlične lastnosti
Karakteristične pore
Vodoprepustnost

Dimenzijske lastnosti
Širina pri 2 kPa
Skupna teža
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Način uporabe
Blago iz geotekstila mora biti položeno med plastjo zemlje
in strukturo blokov za drenažo, tako da tvori neprekinjen
zaščitni ovoj okoli same strukture v obliki “prizme iz
blokov”. Pri polaganju moramo zagotoviti pravilno
prekrivanje blaga po slojih (najmanj 50 cm) ter teren pred
samo postavitvijo dobro poravnati.

V nekaterih primerih je primerneje pripraviti izravnalni
sloj iz finega materiala (pesek/gramoz), ki tvori drenažni
filter. Montažo geotekstila izvajamo “na suho” preprosto
tako, da odvijemo blago brez uporabe drugih sestavnih
delov ali pripomočkov.

Zaščitni sloj struktur zbiralnikov
V primeru zbiralnikov mora biti rezervoar iz modulov Enki
neprepusten, zato je potrebno “obleči” strukturo Enki
blokov z blagom, ki bo omogočilo doseganje tovrstne
karakteristike. Za takšne primere se uporabljajo
vodoneprepustne geomembrane, narejene iz PVC-ja ali
polietilena, s katerimi prekrijemo bloke. Pogosto so te
vrste membrane armirane z nitkami, ki povečujejo
natezno trdnost in zagotavljajo stabilnost strukture skozi
čas. Spajanje blaga se izvaja s prekrivanjem slojev blaga
in/ali tako, da ga vodotesno zavarimo na konstrukcijo.
Izbira blaga za prekrivanje mora biti skrbno načrtovana,

saj pripomore k dolgoročni stabilnosti
karakteristik.
Tipični parametri geomembrane so:
- natezna trdnost;
- vodoneprepustnost;
- odpornost na pretrg;
- natezna trdnost varjenih spojev;
- odpornost na UV žarke.

mehanskih

V spodnji tabeli so za primerjavo opisane vrednosti blaga
iz polietilena nizke gostote:

Splošne lastnosti vodoneprepustne geomembrane
Vodoneprepustna geomembrana iz polietilena, armirana z nizko gostoto, na notranji strani utrjena s tekstilom iz polietilena visoke
gostote.

Natezna trdnost - vzdolžno

27 kN/m

UNI EN ISO 319

Natezna trdnost - prečno

28 kN/m

UNI EN ISO 319

Natezna trdnost – spojev

pretrganje spoja

Raztezek do pretrga - vzdolžno

300 N

ASTM D 751/B

Raztezek do pretrga - prečno

300 N

ASTM D 751/B

Prebodna trdnost CBR

5000 N

UNI EN ISO 12236

0,55 mm

UNI EN ISO 1849-2

Paroprepustnost

1,6 gr/m2 x 24h

UNI 8202/23

Koeficient prepustnosti

2,85 x 10 - 14m/sec

UNI 8202/23

Odpornost na UV žarke

stabilizirana

Odpornost na temperature

od - 30°C do + 70°C

Širina
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UNI 8202/30

Vodoneprepustna membrana mora biti kombinirana s
plastjo netkanega geotekstila, kar poveča natezno trdnost
zaščitnega sloja in s tem občutno zmanjša nevarnost
pretrganja geomembrane. V tem primeru ima geotekstilno
blago različne karakteristike od tistih, ki smo jih prikazali
za ponikalne sisteme. Glavne zahtevane karakteristike
netkane geotekstilne obloge so:


visoka prebodna trdnost in odpornost na pretrg:

odpornost na biološke in kemične vplive;

visoka natezna trdnost z manjšimi deformacijami.
Karakteristične vrednosti so za primerjavo opisane v
naslednji tabeli:
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Splošne lastnosti zaščitne geotekstilne netkane obloge
Mehanske lastnosti

Norma

U.M.

NW
20

NW
23

NW
25

NW
30

NW
34

NW
40

NW
45

Natezna trdnost - vzdolžno

EN ISO 10319

kN/m

20,2

23,3

25

30,2

34,1

40

45

EN ISO 10319

kN/m

20,2

23,3

25

30,2

34,1

40

45

%

50

50

50

50

50

50

50

Raztezek pri maksimalni obremenitvi - EN ISO 10319
prečno

%

50

50

50

50

50

50

50

Prebodna trdnost CBR

EN ISO 12236

N

3400

3900

4000

4350

5700

EN 918

mm

18

14

11

13

9

8

6

EN ISO 12956

µm

70

70

70

70

70

70

70

EN ISO 11058

l/m2/s

80

70

55

50

45

35

25

EN 965

g/m2

260

300

300

390

440

515

580

EN 964/1

mm

2,0

2,2

2

2,5

2,9

3,20

3,7

Natezna trdnost - prečno

Raztezek pri maksimalni obremenitvi –
vzdolžno
EN ISO 10319

Prebodna dinamična trdnost

6700 7500

Hidravlične lastnosti
Karakteristična odprtina
Vodoprepustnost (10°C)

Lastnosti dimenzij
Skupna teža
Širina 2kPa
Neprimerna izbira

Najboljša izbira za razmerje med ceno/učinkom

Navodila za uporabo
Neprepustna membrana se vstavi med teren in zbiralnik,
sestavljen iz ponikalnih blokov, ter s tem oblikuje
neprekinjeno “modularno prizmo”. Pred samo postavitvijo
mora biti teren poravnan, odstranjeni morajo biti kamni
in predmeti z ostrimi ali koničastimi robovi. V večini
primerov je najbolje pripraviti drenažni sloj iz finega
materiala (pesek/gramoz). Montaža geomembrane se
izvede “na suho” z odvitjem blaga; blago se položi v slojih
eden nad drugim s prekrivanjem robov in/ali tako, da jih
zavarimo.

Izbira samo pod določenimi pogoji

Običajno je potrebno geomembrano dodatno zaščititi z
montažo v treh slojih, po sledečem vrstnem redu:
geotekstil - membrana – geotekstil. Ta “zaščitni paket z
oblogo” je zagotovljena rešitev za dobro tesnjenje in
odpornost. V nekaterih posebnih primerih lahko prvi
notranji sloj geotekstila nadomestimo z ojačitvami na
določenih točkah. Ojačitve so izvedene v obliki “krp” iz
geotekstila, postavljenih ob robovih oziroma kotih
zbiralnika, sestavljenega iz elementov Enki.
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Hidravlično in statično projektiranje podzemnih struktur
iz Enki blokov
V tem poglavju vam predstavljamo smernice za vgradnjo
zbiralnikov - ponikovalnic, sestavljenih iz Enki blokov. V
opisanih instalacijah imajo bloki Enki dvojno vlogo,
statično in hidravlično, zato je v fazah projektiranja in
vgradnje
potrebno
upoštevati
oba
vidika
pri
konstrukcijskih lastnostih Enki blokov, kot so opisane v
spodnji tehnični shemi;


Ponikalni sistemi
Karakteristična vrednost, ki jo moramo določiti, je
površina (Sd), ki je potrebna za omogočanje ponikanja ali
zajetje vode. Takšna vrednost, ki jo določimo na podlagi
vodoprepustnosti zemljine in količine ponikalne vode,
poda podatek, ki ga moramo upoštevati pri izračunu
potrebnega števila Enki blokov.

Tehnična shema Enki blokov

Sistemi za shranjevanje in zbiranje vode

Karakteristična vrednost, ki jo moramo določiti, je
prostornina (Vi) zbiralnika, ki ga bomo projektirali. Ta
vrednost, ki jo določimo na podlagi morfologije vodnega
zbiralnika in meteoroloških pogojev, poda podatek, ki ga
moramo upoštevati pri izračunu potrebnega števila Enki
blokov.

Lastnosti
Dimenzije (mm)

Vrednosti
B 800 x L1000 x H 600

Material

Polipropilen (PP)

Odstotek prostega volumna (%)

95

Neto prostornina (l/blok)
Teža (kg/blok)

24

≥ 80

Odpornost na vodoravno
obremenitev (kPa)

≥ 40
160 ÷ 400

Hidravlično projektiranje

12

potrebnega

števila

Enki

456

Odpornost na navpično
obremenitev (kPa)

Premer cevnega priključka
na omrežje (mm)

Izračun
blokov

Glede na odstotek prostega volumna Enki blokov lahko
izračunamo, da je na vsak kubični meter na razpolago
dobrih 950 litrov za shranjevanje vode. Če primerjamo
modularne bloke z alternativnimi sistemi (na primer s
tradicionalnim načinom ponikanja, kot je naravno
kamenje), se vrednosti jasno pokažejo v prid sistema Enki
– razmerje uporabne prostornine znaša 2 proti 1. Kot smo
že omenili, se lahko Enki bloke uporablja pri gradnji
podzemnih drenažnih struktur za zbiranje podtalnice ali
padavinske vode (za drenažo ali odvodnjavanje); kot
rezervoarje za vodo ali za skladiščenje, seveda
podzemno; za ponovno uporabo (hišne inštalacije ali
ostalo) ali za zadržanje odtoka padavinskih voda
(zadrževalni bazen). V primeru struktur za ponikalno
infiltracijo mora biti celotna struktura v blokih
popolnoma prevlečena z blagom iz geotekstila, zato,
da omogoča drenažo voda v teren in istočasno
preprečuje, da bi droben material iz okoliškega terena
prehajal v bloke in tako zmanjšal njihovo funkcionalno
kapaciteto.
V zbiralnikih je celotna struktura iz Enki blokov
popolnoma prevlečena s hidroizolacijsko membrano iz
PVC-ja ali HDPE-ja, ki zagotavlja vodotesnost zbiralnika,
sestavljenega iz elementov Enki. V obeh primerih je
potrebno predhodno izvesti izračune specifičnih
karakterističnih hidravličnih vrednosti sistema, ki ga
nameravamo sestaviti:


Ponikalni sistemi
Ponikalna površina strukture Enki je sestavljena iz ovoja,
t. i. površine “čelnih delov” prizme iz sestavljenih blokov;
seveda moramo upoštevati, da so razmerja prostih površin
Enki blokov <1 (S%e = 0,xx), iz česar sledi, da bo površina
projektne strukture (Sp) enaka: Sp= S/S%e. Če simuliramo
obliko prizme, ki se vstavi v razpoložljivi prostor, zlahka
določimo število potrebnih blokov, da lahko izračunamo
želeno površino (Sp).

Sistemi za shranjevanje in zbiranje vode
Pri prostornini (Vp) projektne strukture Enki moramo
upoštevati faktor prostega volumna (V%e = 0,95) blokov.
Iz tega sledi, da je prostornina projektirane strukture
enaka Vp = Vi/V%e. Če simuliramo obliko prizme, ki se
vstavi v razpoložljivi prostor, zlahka določimo število
potrebnih blokov, da lahko izračunamo želeno prostornino
(Vp).

Konstrukcijsko projektiranje
Strukturna stabilnost Enki blokov je, kot pri vseh
podzemnih strukturah, zagotovljena s poznavanjem
obremenitve, ki bo na njej, in geotehničnih pogojev v
njeni okolici. Visoka specifična odpornost Enki bloka in
pravilna oblika z ravnimi, paralelnimi stranicami, znatno
olajšajo statično dimenzioniranje proizvoda in njegovo
vgradnjo v podzemne prostore za najrazličnejše pogoje
obremenitev:







obvozi, kolesarske steze in pešpoti;
industrijske in/ali trgovske površine;
ceste in avtoceste;
pristanišča, letališča;
trgi in parkirišča;
stanovanjske površine vseh vrst.
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Pogoji vgradnje struktur za zbiranje/drenažo vode
Pogoji za vgradnjo blokov so odvisni od:
 globine vgradnje;
 vrste obremenitve (fiksna/mobilna) na talni ravnini;
 vrste tlaka na površini;
 prisotnosti podtalnice;
 karakteristik terena.
Območja brez prometa
Območje brez prometa
Teren
za vgradnjo
Tamponsko
nasutje

Pretežno vezljiv
(ilovica/glina)
izkopani
material

pesek

Območja z omejenim prometom
Območje z omejenim prometom

Pretežno nevezljiv
(pesek/prod)
izkopani
material

Kombinacija petih faktorjev, katere smo našteli, določa
možnost postavitve blokov v različne globine in s
prekrivnim zaščitnim slojem, različnih gostot, pri čemer
moramo upoštevati, da je maksimalno število blokov,
postavljenih v globino, lahko samo 10. Sledi tabela, ki vam
bo
lahko
v
pomoč
pri
vgradnji
blokov:

pesek

Pretežno vezljiv
(ilovica/glina)
izkopani
material

pesek

Pretežno nevezljiv
(pesek/prod)
izkopani
material

pesek

Območje s težkim prometom
Območje s težkim prometom
Pretežno vezljiv
(ilovica/glina)
izkopani
material

pesek

Pretežno nevezljiv
(pesek/prod)
izkopani
material

pesek

Talna ravnina
0,30

Višina dovoljenega zasipa 0,3 < Hr < 3,0 m

Globina vgradnje

0,50
0,80
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00

Maksimalno število naloženih blokov v globino: 10

Maksimalna globina vgradnje Hp = 7,00 m

Prikazane vrednosti so informativne in se lahko razlikujejo glede na pogoje instalacije. V primeru dvoma svetujemo, da se obrnete na
tehnični servis GDS.
PRIMER A: Parkiranje z občasnim prometom kamionov in globino prekrivanja na globini 0,6 m: minimalna vertikalna nosilnost 40 ton/m2.
PRIMER B: Zelena površina ali območje brez prometa na globini prekrivanja 0,3 m: minimalna vertikalna nosilnost 17,5 ton/m2.

Faze polnjenja, podpore in prekrivanja
Med fazami polnjenja, podpore in prekrivanja struktur iz
blokov Enki, je potrebno upoštevati sledeče smernice:
 gradbeni stroji, ki se uporabljajo pri izvedbi
tamponskega nasutja iz inertnega materiala, so lahko
postavljeni zgolj izven zunanjega roba strukture/bazena
v gradnji;

 zrnavost inertnega materiala, ki je uporabljen za
tamponsko nasutje, mora biti enakomerno premešana,
tako da z njim omogočimo kar najbolj optimalno samoutrjevanje terena in tako zmanjšamo potrebo po
dodatnem strojnem utrjevanju površine.

Obremenitve zaradi prometa na gradbišču
Na gradbišču, v fazah priprave inertnega in izkopanega
materiala za zasip in prekritje strukture/rezervoarjev, bo
morda potreben tranzit gradbenih strojev nad strukturo.
Takrat je treba upoštevati:
 da mora biti teren prekrit z najmanj 0,5 m granularnega
kompaktiranega materiala, minimalne višine 0,5 m,
preden s stroji zapeljemo nad strukturo;
 skupna teža gradbenih strojev, ki jih bomo
uporabili za premikanje inertnega in naravnega
materiala, ne sme preseči teže 14.000 kg;

Ko prekrivamo strukturo/rezervoar z naravnim odpadnim
materialom, moramo vedno upoštevati:
13
 pred vsakršnim utrjevanjem terena moramo doseči vsaj
minimalno debelino prekrivne plasti 300 mm;
 priporočamo rahlo utrjevanje prve plasti v debelini 300 mm,
lahko tudi samo z rahlim teptanjem s hojo; pri vseh
nadaljnjih posegih na plasteh se lahko izvaja tudi utrjevanje
z gradbenimi stroji;
 skupna teža gradbenih strojev, ki jih uporabljajo za
utrjevanje terena, ne sme preseči teže 2300 kg na m2
zasedene površine.
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Ročna montaža
Med samo fazo montaže se sme zgornja površina položenih blokov uporabiti za hojo, pri čemer morajo biti monterji
posebej pozorni na to, da ne poškodujejo blokov, še posebej v bližini spojev in robov.

Priprava in utrjevanje zemljine.

Položitev zaščitnega sloja in prekritje blokov.

Položitev vodoneprepustne membrane za
prekrivanje blokov.

Položitev vodoneprepustne membrane za zaščito.

Ročna postavitev in poravnava blokov.

Ročna postavitev v vertikalni smeri.

Ročna montaža veznih členov na sredino bloka.

Navpična spojitev celic glede na vezni člen

Spojitev in poravnava celic v navpični smeri.
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Ročna montaža čelnih rešetk.

Predhodna postavitev strukture za vgradnjo
dotočnih cevi v rezervoar.

Popolno prekritje rezervoarja z zaščitnim
tekstilnim slojem in vodoneprepustno membrano.
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Lastnosti Enki strukture
Pribor

Mere Enki blokov

Prostornina
neto
(l/blok)
305
vezni člen - za stabilnost
strukture

čelna rešetka - čep

Elementi za priključek: cevi
Prostornina
neto
(l/blok)
456

Prostornina
neto
(l/blok)

Cevni priključki za drenažo in zbiranje vode, primerni za
priključevanje vseh vrst cevi.
Tipi cevi

Razpoložljivi premeri:

PVC

110 125 160 200 250 315

684

Priključitev vseh ostalih tipov cevi s prehodnimi kosi.

Sedimentacijski jašek
Sistem za dotok vode v zbiralnik je
izdelan na podlagi sistema Enki.
Naprava omogoča prestrezanje
vode pri vhodu, čiščenje večjega
materiala, ločevanje finega
materiala v suspenzijo in
usmerjanje pritoka vode v
zbiralnik.

Notranji premer

mm

1.000

Osnovna višina

mm

1.250
15

Višina podaljška

mm

500
1.000

Višina konusa*

mm

750
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