Ya mur suyu kontrolü ve drenaj sistemi
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DRENING®
Yerle im alanlarnn ve endüstriyel bölgelerin geli imi sert ve geçirimsiz zeminlerin artmasna neden olarak ya mur suyu
yönetiminin karma kl n büyük oranda arttrr. Yüzey ak su miktarnn artmas var olan ya mur ve kanalizasyon
sistemlerinin a r yüklenmesine ve yerle im alanlarndaki dere ak  pik de erlerinin ciddi boyutta artmasna sebep olur.
Ayrca yüzey ak  kirlenmesinin üstesinden gelmek için ya mur suyunun bir ekilde tutularak filtrelenmesi zorunlu hale
gelir. Sonuç olarak iddetli ya  lar takiben a r akarsu ak  pik de erlerini kontrol edebilmek için ya mur suyu yönetimi
büyük bir gereklilik haline gelmi tir.

DRENING® YA MUR SUYU KONTROLÜ VE DRENAJ S STEM
DRENING a a daki durumlarda ya mur suyu drenaj sorunlarnn çözümüdür:
iddetli ya 
Dü ük geçirgenli e sahip zemin
Yüksek yeralt suyu
Ya mur suyu yüzey ak  nedeniyle toprak erozyonu
Golf sahalar, oyun alanlar ve benzeri ye il yüzeyler
Süzme hendekleri, yol kenar kanallar
Bitkilerin korunmas
Ya mur veya kanalizasyon sisteminin yetersiz olmas veya bulunmamas
®

DRENING® KULLANIMININ AVANTAJLARI
Ya mur suyunun atk su sistemleri ve derelere ak n regüle eder
Geleneksel sistemlere kyasla yüksek depolama kapasitesi (310 litre/m2ye kadar) sa lar
Drenaj yüzeyi di er drenaj sistemlerinden daha büyüktür, yüksek drenaj debisi sa lar
Ta kn olmas durumunda DRENING® ana atk su toplama sistemine sel suyunun kar masn etkin bir ekilde önler
DRENING®, yeralt drenaj havzalarnn kolay ve dü ük maliyetli bir ekilde olu turulmasna izin veren tek sistemdir
Geleneksel sistemlerden daha az yer kaplayan bu sistem, büyük bir hafriyat gerektirmez
Sistemin yüksek yük ta ma kapasitesi sayesinde DRENING®, açk otoparklar ve ye il alanlarn altnda olu turulacak
havzalar için çok uygundur
Her bir DRENING® parçasnn üstündeki önceden i aretlenmi delik alan sayesinde, depolama ve drenaj odalar
kontrol edilebilir, temizlenebilir
Çift geçmeli ba lant sistemi sayesinde kolay ve hzl dö enir
Dü ük a rl  ve boyutlar sayesinde tek bir ki i tarafndan kolayca ta nabilir
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DRENING® UYGULAMALARI
DRENING : atk su drenaj
®

Konut tipi ve endüstriyel binalar
için atk su drenaj - shhi
tesisattan gelen su veya safl 
bozulmu herhangi bir su.

DRENING : al veri merkezi otoparklarnn ya mur suyu drenaj
®

Havzalar, ya mur suyunun
drenaj veya depolanmas için
yollarn, açk otoparklarn veya
ye il yüzeylerin 1 ila 3,5 m altna
yaplabilir.

DRENING : ya mur suyunun tekrar kullanm
®

DRENING ya mur suyunu
toplamak, depolamak ve tekrar
kullanmak için kullanlabilir.
®
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DRENING® MONTAJ TAL MATLARI
8 ila 10 cm kalnl nda, 20/40 çapnda ykanm krma ta tan (mcr) olu an bir yatak olu turun.
A a daki özelliklere sahip GEOPLAST DRENING® drenaj haznelerini dö eyin:
a. Boyutlar 120 x 80 x H40 cm
b. 310 litre/m2 depolama kapasitesi
c. DRENING® in üzerindeki 40 ila 250 cmlik bir toplam dolgu kalnl  için 150 ton/m2ye e it, basnca kar  direnç
d. Her bir parça için 2.800 cm2lik yan süzme yüzeyi
Her bir sray DRENING® kapaklar ile kapatn ve maksimum ø 200 mmlik su toplama borularn ba layn.
Tüm havza sisteminin etrafnda 30 cmlik krma ta dolgu alan brakn.
DRENING® in üzerini en az 20/40 mm çapnda 15 cm ykanm ve vibratör ile sk trlm krma ta ile kaplayn,
yanlarda braklm bo luklar yine krma ta ile doldurun.
Krma ta ile do al toprak arasndaki tüm temas yüzeyinin üzerine geotekstil keçe serin.
Tasarm spesifikasyonlarna uygun boru çapnda su toplama borularn, havalandrma ve servis bacalarn tamamlayn.
Geotekstil keçe üzerini toprakla doldurun ve sk trn.
Asfalt kapl bir yüzey için stabilize dolgu öncesinde krma ta üzerine yine geotekstil keçe serin.

Yol yüzeyi

Alt tabaka

80-120

Geotekstil
15

20/40 ykanm krma ta
Su giri borusu

40
PVC boru
10
Mevcut toprak
30

80

Drening® H40 yüksek kapasiteli oda

120
Su giri borular

100

80
20 ø

DRENING®

*Tüm boyutlar cm cinsinden verilmi tir.
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DRENING® kapa 
DRENING® kapa 

Projenin ba langcnda a a dakilerin de erlendirilmesi gerekir:
Geçirimsiz arazi yüzeyi
Verilen süre içerisinde ya mur suyu ve/veya atk su toplama sistemi tarafndan ta nabilecek su ak 
Maksimum ya  orannda topra n absorbe edebilece i su miktar
Yerel ya  skl  ve yo unlu u
Geçirgenli i (K) 10-6nn altnda olan yerlerde sistemin bir atk su toplama sistemine ba lanmas tavsiye edilir
TOPRAK T P

Geçirgenlik Vi = (m/s)

Kil

10-9

Killi balçk
Silt

10-8 / 10-7

nce kum

10-5

Sert kum

10-4

Fisürlü kaya

10-3

10-6

DRENING® S STEM LE HAVZA BOYUTU HESAPLAMA
Büyük bir frtnadaki iddetli ya  miktar ortalamada 15 dakikada 25-30 mm/m2dir (25-30 litre/m2). Ancak, son yllardaki
ta knlarn pek ço u 30 dakikada 60 mm/m2 iddetinde gerçekle en ya  lar nedeniyle meydana gelmi tir. Bu veri
dikkate alnarak 1.000 m2lik bir yüzey için maksimum havza boyutu u ekilde hesaplanabilir:
Geçirimsiz yüzey (e imli çat, düz çat, asfalt vb.)

1.000 m2

30 dakikadaki maksimum ya  miktar

60 mm (60 litre/m2)

Birikecek maksimum su hacmi (ya  miktar x geçirimsiz yüzey)
DRENING in kaplad  alan

600.000 litre (60 m3)
0,96 m2/adet

DRENING®in hacmi

0,30 m3/adet

DRENING üzerindeki krma ta (mcr) geri dolgusu

15 cm

DRENING 'ler arasndaki ortalama krma ta dolgusu
DRENING®'in altndaki krma ta temelin yüksekli i

10 cm

Her bir DRENING®in etrafndaki (etraf+alt+üstü) krma ta hacmi

0,372 m3

®

®
®

15 cm

Krma ta n içerdi i su hacmi %30 (DRENING®'in etrafndaki krma ta haciminin %30'u)

0,112 m3

Her bir DRENING tarafndan depolanan toplam su hacmi

0,412 m3

®

DRENING® says

60 / 0,412
146 x 0,30

44 m3

146 x 0,96

140 m2

Sra says

140 / 0,80

15 sra

Sra ba na DRENING® says

146 / 15

10 adet

Toplam havza hacmi
Havzann kaplad  alan

146
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DRENING® LE ATIK SU DRENAJI
DRENING : atk su artma sistemi
®

Kanalizasyon sistemi ba lantsnn istenmedi i
veya mümkün olmad  durumlarda atk suyun
artlmas ve drenaj için DRENING sistemi
kullanlabilir. DRENING parçalar kullanlarak
olu turulan tekli ve çoklu da tm tünelleri
olu turulabilir.
®

®

Artma deposu

Drenaj havzasnn önündeki bir rögar/artma
deposu atk suyun kat ksmn alr ve sv ksmn
drenaj sistemine homojen bir ekilde da tr.
DRENING in süzme özelli i sayesinde atk su
da tm sistemlerinin tasarlanmas oldukça
basittir ve uygulamay son derece esnek ve
hassas bir hale getirir.
®

Kontrol deli i (iste e ba l)

Toprak dolgusu

Oda ara ba lants

Her bir parçann alt ksm açk ve en yüksek
olas temas yüzeyine sahip oldu u için
DRENING delikli drenaj borular, ayn
hacimdeki szdrmal foseptik gibi geleneksel
sistemlerden çok daha yüksek bir süzme
kapasitesine sahiptir.

Kademeli duvar

®

Da tm

Mevcut toprak

Krma ta

A

En yüksek drenaj

Tamamen açk alt ksm sayesinde DRENING sistemi
%100 verimlili i sa lar.
®

Kontrol deli i (iste e ba l)

Yüksek hacim, büyük
miktarda suyun tutulmasn
sa lar

Açk alt ksm zemine
da lm engellemez

B

Snrl drenaj

Gerçek drenaj yüzeyi snrl oldu u için geleneksel delikli
drenaj borusu ve mcr sistemi %50 daha az verimlidir.

Toprak korumasz
yüzeyleri tkayabilir

Topra n içeri girmesini önlemek
için geotekstil gereklidir

Topra n içeri girmesini önlemek
için geotekstil gereklidir

Toprak yo unlu u, ta düzenlemesi
ve küçük partiküller drenaj
kapasitesini azaltr
Krma ta arasndaki kat partiküller
drenaj kapasitesini snrlar
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DRENING : Geleneksel Sistemlere Göre Avantajlar
®

Süzme hacmi ve yüzeyinin yan sra süzme hznda art
Kaz derinli inde azalma, böylece yeralt suyundan güvenlik mesafesinin artmas
Krma ta (mcr) dolgu hacminde azalma
Drenaj borusu ve mcr sistemi ile kar la trld nda kaz uzunlu unda azalma
Aerobik mikroorganizmalarn organik maddeleri parçalamas ve çürüme olmamas için gerekli hava hacminde art
Mobil vinç gibi yük kaldrma araçlarna ihtiyaç duyulmakszn hzl ve kolay yerle tirme
DRENING geri dönü ümlü HD PEden (yüksek yo unluklu polietilen) üretilmi tir ve atk suda bulunan kimyasallara
®

kar  mükemmel bir dirence sahiptir
DRENING : Havza boyutu hesaplamas
®

Grup

Toprak tipi

E de er ya ayan ki i
ba na DRENING®
says*

Perkolasyon
hacmi
(litre)

Süzme
yüzeyi
(cm2)

1

300

12.400

1.5

450

18.600

1

Sert kum veya ta ya da çakll
kum veya kar k

2

nce kum

3

Siltli kum ya da çakll
kum veya ta

2

600

24.800

4

Çok fazla kum ya da ta
ile birlikte kil veya silt

3

900

37.200

5

Az kum ya da ta ile
birlikte kil veya silt

6

1.800

74.400

6

Geçirimsiz
sk trlm kil

_

_

Uygun de il

Atk su süzme i leminde kullanlacak DRENING sisteminin boyutu için yerle tirilece i alandaki topra n tipi ve e de er
ya ayan ki i says hesaba katlmaldr.
®

* Ya

ayan bir ki i tarafndan üretilen ve sözle meye göre günde 60 g oksijenden olu an bir BODye e it kirlilik düzeyini gösteren parametre.

DRENING : Montaj talimatlar
®

Yan ksmlarnn e imi mevcut toprak tipine ba l olarak,
90-100 cm derinli inde ve taban en az 90 cm geni li inde bir
hendek kazn. Not: hende in en alt ksm ile en yüksek
yeralt suyu düzeyi arasndaki mesafe bir metreden az
olmamaldr.
Hende in dibini 10 cm tabaka kalnl nda 30/60 mm krma
ta ile doldurun.
DRENING®i %0,5lik bir e imle hende in merkezine
yerle tirin.
TOPRAK DOLGUSU
GEOTEKST L
HAVALANDIRMA BORUSU
DRENING

KIRMA TA
DO AL TOPRAK
YERALTI SUYU

Aerobik bakterilerin hayatta kalmasn sa lamak için
DRENING®in üstünde belirlenmi olan alana havalandrma
borular yerle tirin.
Sistemin üstünde ve yanlarnda, krma ta boyutu 30-60 mm
olmak üzere dolgu için en az 20 cm yer brakn.
Sistemin siltlenmesini engellemek için krma ta dolgu ve
toprak dolgusu arasna geotekstil keçe serin.
Hende i zemin düzeyine kadar doldurun ve gerekirse çim
ekin.
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DRENING® TEKN K ÖZELL KLER

*Tüm boyutlar cm cinsinden verilmi

tir.

Boyutlar

120 x 80 x H40 cm

Malzeme

HD PE (yüksek yo unluklu geri dönü ümlü polietilen)*

Parça ba na a rlk

11 kg/adet

Hacim

300 litre/adet (310 litre/m2)

DRENING®in üzerindeki toplam 40 ile 250 cmlik bir
dolgu için basnç dayanm

Tekerlek ba na 8 ton (150 t/m2)

Yan süzme yüzeyi

Parça ba na 2.800 cm2

Ambalaj

40 adet

Ambalaj boyutu

80 x 120 x H230 cm

(*) Polietilen: Elastisite modülü 780 N/mm2 - Çekme dayanm 22 N/mm2 - Isl genle me katsays 0.2 mm/m/°C

MÜ TER H ZMETLER : PROJE GEL T RME
DWG formatndaki projelerinizi lütfen u adrese gönderin: info@absyapi.com.tr

MONTAJ KILAVUZU VE TEKNK SPESFKASYON
www.absyapi.com.tr veya www.geoplast.com.tr web adreslerimizden edinilebilir.
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