
Poziom posadowienia w zależności od rzędnej terenu
(lub projektowanej nawierzchni) - min. 2,0 m p.p. t.
Wlot kanału do systemu SK-1 na rzędnej 117.9
Rzędna dna systemu SK-1: 116.9
Wlot kanału do systemu SK-2 na rzędnej 119.58
Rzędna dna systemu SK-2: 118.8
Wlot kanału do systemu SK-3 na rzędnej 119.70
Rzędna dna systemu SK-3: 119.2Długość systemu rozsączającego: SK-1 i SK-2: 3,6 m; SK-3: 10,8 m
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System skrzynek rozsączających SK-1 i SK-2 każdy o łącznej pojemności układu 4,95 m³ i wymiarach 1,2x3,6 m. Każdy
zbudowany z 12 pojedynczych elementów o pojemności wodnej 0,412 m³ ułożonych w dwóch warstwach (lub z 24
pojedynczych elementów o pojemności wodnej 0,206 m³ ułożonych w czterech warstwach) w otulinie z geowłókniny.

System skrzynek rozsączających SK-3 o łącznej pojemności układu 14,85 m³ i wymiarach 1,2x10,8 m.
 Zbudowany z 36 pojedynczych elementów o pojemności wodnej 0,412 m³ ułożonych w dwóch warstwach

 (lub z 72 pojedynczych elementów o pojemności wodnej 0,206 m³ ułożonych w czterech warstwach) w otulinie z
geowłókniny.

UWAGA
W miejscu lokalizacji systemu rozsączającego po wykonaniu wykopów należy sprawdzić typ podłoża, pod względem
jego przydatności do infiltracji wód opadowych. Wprowadzenie wód przyjęto przy założeniu przepuszczalności gruntu
kf=10^(-6) m/s, na poziomie posadowienia skrzynek rozsączających.

Poziom górnej powierzchni systemu rozsączającego -
min. 0,8 m p.p. t.
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Wyrównane podłoże z przygotowaną i zagęszczoną podsypką ze żwiru lub piasku
gruboziarnistego gr. 30 cm, ułozonej na warstwie separacyjnej z geowłókniny

Geowłóknina ułożona na
skrzynkach rozsączających

Poziom terenu/jezdni

Dla zapewnienia odpowietrzenia, inspekcji oraz czyszczenia systemu należy
wykonać zwieńczenie z rury PVC Ø 200 mm zakończonej teleskopem z
pokrywą, połączoną z kielichem rury umieszczonym w górnym otworze na
końcu zespołu skrzynek. Przewód wyprowadzić i zakończyć wywiewką ok.
50 cm nad poziomem terenu.

Schemat podłączenia kanału
dopływowego

Nawierzchnia chodnika
rz. 119.27 (SK-1)
rz. 120.94 (SK-2)
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119.05 (WP01)
120.73 (WP02)

Geowłóknina ułożona na zewnętrznej
warstwie zasypki

Poziom terenu
rz. t. 121.00 (SK-3)
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