Návod k Softwaru VÝPOČET VSAKOVACÍCH A RETENČNÍCH OBJEKTŮ WAVIN

Záložka Úvod

-

Nová registrace nebo přihlášení uživatele - zadání osobních údajů, bez kterých nelze program používat.
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Záložka Uživatelský profil

1. Pro uložení nových dat je nutné potvrdit tlačítkem ‘‘Zapsat‘‘.
2. Tyto parametry se načítají do Technické zprávy, která je generována v závěru návrhu, tudíž doporučujeme
korektní zadávání dat.
3. Další krok dle výběru uživatele – např. pokračovat výběrem záložky ‘‘Projekty‘‘.
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Záložka Projekty

1. ‘‘Založit nový projekt ‘‘ – zvolím název projektu.
2. ‘‘Otevřít ‘‘ nebo ‘‘Smazat ‘‘ stávající objekt – editace projektu.
3. Již založené projekty je možné řadit dle záhlaví v tabulce (podle názvu projektu, data zahájení, data poslední
úpravy a data tisku).
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Záložka Práce na projektu
Záložka Práce na projektu – O projektu

1. Tyto parametry se načítají do Technické zprávy, která je generována v závěru návrhu.
2. Pro uložení zapsaných dat je nutné potvrdit tlačítkem ‘‘Uložit změny‘‘.
3. Pokračovat v návrhu projektu přes tlačítko ‘‘Další‘‘.
4. V projektu je možné se pohybovat také v levém menu. Aktivní záložka je výrazněná ‘‘O projektu‘‘.
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Záložka Práce na projektu – Lokalita

1a. Výběr stanice dle normy ČSN 759010 z rolety nebo mapy.
1b. Výběr z rolety ‘‘Vlastní sada‘‘ – výběr ze stanic vytvořenými uživatelem .
2. Pole ‘‘Zobrazit pouze moje sady‘‘ zobrazí sady vytvořené uživatelem, ale také sady ostatních uživatelů,
pokud při zadávání potvrdili sdílení dat i s jinými uživateli.
3. Založení vlastní sady – nejprve zvolíme ‘‘Nová tabulka‘‘, následně název sady a vepíšeme hodnoty intenzit
deště pro danou dobu do příslušného pole v tabulce. Potvrdíme tlačítkem ‘‘Přidat/upravit‘‘.
Pozn. Tabulka nemusí být nutně vyplněná celá, nicméně pak riskujeme nekorektnost výpočtu (není 100%
zaručen výběr správné kritické srážky).
4. Sdílení sady s ostatními uživateli programu - po zaškrtnutí, mohou příslušnou lokalitu používat všichni
uživatelé programu.
Chci tuto lokalitu sdílet i s dalšími uživateli programu

5. Periodicita – výběr 0,2 a 0,1

- Návrhová periodicita srážek p = 0,2 rok-1.

Při přetečení vsakovacího zařízení je možný odtok srážkové vody ze vsakovacího

zařízení po povrchu terénu nebo přepadovým potrubím mimo budovy, pozemky jiných soukromých vlastníků nebo podzemní dopravní zařízení. Při zpětném
vzdutí v dešťové kanalizaci, která je zaústěna do vsakovacího zařízení, je možný odtok srážkové vody z dešťové kanalizace po povrchu terénu mimo budovy,
pozemky jiných soukromých vlastníků nebo podzemní dopravní zařízení. Prostory odvodněné do dešťové kanalizace nacházející se pod hladinou zpětného vzdutí
jsou proti vniknutí vzduté vody z dešťové kanalizace chráněny technickým opatřením podle ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6760.

- Návrhová periodicita srážek p = 0,1 rok-1. Pokud není splněna některá z podmínek uvedených v předchozích třech odstavcích.
Např. u vsakovacích zařízení, která slouží pouze pro odvodnění podzemních dopravních zařízení a/nebo vstupů do budov nacházejících se pod úrovní okolního
terénu, a odvodňované prostory pod úrovní terénu nemohou být před vodou přetékající ze vsakovacího zařízení chráněny.
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Záložka Práce na projektu – Zadání odvodňovaných ploch

1. Zadat název plochy.
-

ručně nebo

-

z vlastního vytvořeného seznamu – zvolíme si název plochy a poté ‘‘Přidat do seznamu‘‘ - vztahuje
se pro název již jednou zadaný uživatelem

2. Zadat plochu (m2).
3. Zadat součinitel odtoku a druh odvodňované plochy ( vybrat z tabulky nebo ručně).
-

v případě intervalu program automaticky nabízí nejmenší hodnotu – nicméně uživatelem je možno
korigovat dle potřeby

-

název kopírovaný z tabulky lze také libovolně upravovat

4. Potvrdit ‘‘Přidat do tabulky‘‘, můžeme zadat další plochy.
5. V projektu pokračujeme tlačítkem ‘‘Další‘‘.
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Záložka Práce na projektu – vsakovací a retenční objekty

1. Zadat název objektu – např. u vsakování ‘‘ vsak‘‘ a v roletce vybrat typ objektu a potvrdit tlačítkem ‘‘Přidat‘‘.
2. Potvrdit tlačítkem ‘‘Uložit‘‘.
3. Každou další změnu nutno potvrdit tlačítkem ‘‘Uložit‘‘.
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Záložka Práce na projektu – Přiřazení ploch k objektům

-

K jednotlivým plochám je nutné vybrat objekty, do kterých jsou zaústěny. Pokud tak neučiníme, program
automaticky upozorňuje na nespárované plochy a objekty.
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Záložka Práce na projektu – Parametry výpočtu

1. Koeficient vsaku (m/s) - doplnit z hydrogeologického posudku.
- absolutní hodnota vsaku v exponenciálním tvaru
- řád koeficientu vsaku
2. Výběr systému - volba bez možností revize (-) – boxy Wavin Azura, Wavin Q-BB
- volba s možností čištění přes revizní šachty Tegra 600 (+) – boxy Wavin Q-Bic
3. Výběr zatížení dopravou - bez zatížení
- lehká (4t na nápravu)
- těžká (20t na nápravu)
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4. Výška krytí (m) – Vzdálenost mezi upraveným terénem a horní hranou objektu
Kontrola min. a max. hodnoty v závislosti na systému, zatížení a hladině podzemní vody.
5. Šířka objektu (m) – dle dispozičních možností projektu – software upravuje rozměr na modulové hodnoty.
Box Azura – šířka v modulu 0,5m
Box Q-Bic a Q-BB – šířka v modulu 1,2 m
6. Výška objektu (m) – dle dispozičních možností projektu – software upravuje rozměr na modulové hodnoty.
Box Azura – výška v modulu 0,4m
Box Q-Bic a Q-BB – výška v modulu 0,6m
7. Délka objektu (m) - tento parametr dopočítává Software (viz záložka ‘‘Výpočet‘‘) a to v modulu :
Box Azura - délka 1,0m
Box Q-Bic a Q-BB - délka 0,6m
8. Výsledek – pokud se zobrazí v kolonce ‘‘Výsledek‘‘ chybové hlášení , je zde popsána chyba spolu s řešením
k dané situaci.

Např.:

Software porovnává: v rámci kontroly optimalizuje hodnoty následujících parametrů
1. Hladina podzemní vody.
Vsakování – hladina podzemní vody musí být min. 1m pod spodní hranou zasakovací galerie (pokud tato
podmínka není splněna, výpočet nelze provést).
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Retence - a) podzemní voda níže nebo alespoň ve stejné úrovni jako je spodní hrana galerie – výpočet je v
pořádku
b) podzemní voda v intervalu mezi spodní a horní hranou galerie – uživatel je na tuto hodnotu
upozorněn, ale výpočet probíhá
c) hladina podzemní vody nad horni hranou galerie - výpočet nelze provést
2. Výška krytí dle zatížení dopravou.
3. Šířka a výška objektu – rozměry jsou upraveny podle modulu systému.
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Záložka Práce na projektu – Výpočet

1. Tlačítko ‘‘Výpočet délky objektů‘‘ – po kliknutí se doplní tabulky o příslušné parametry (délka, objem, doba
prázdnění,..atd).

a. skrytý výpočet vychází ze vzorce Vvz = hd/1000 *(Ared + Avz) – 1/f *kv *Avsak *tc *60 dle normy ČSN
759010. Dopočítává se min. délka (L) při splnění dvou faktorů (objem deštové srážky, doba prázdnění
Tpr=Vvz/ Qvsak )

b. podrobnosti viz norma ČSN 759010
2. Pokud budeme zpětně upravovat zadání (plochy, objekty, parametry výpočtu apod) je nutné vždy znovu
potvrdit a uložit. Na závěr opět přepočítat pomocí ‘‘Výpočet délky objektů‘‘.
3. Při výběru více typů (vsak, retence, kombinace průlehu a podzemního objektu) a počtu objektů se výsledky
geerují v samostatných tabulkách, mezi kterými lze přepínat. Vpravo pomocí záložek s názvy objektů nebo
doe s pořadovými čísly objektů.
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Záložka Práce na projektu – Regulace odtoku

1. Při zadání povoleného odtoku program umožní zadat povolený odtok i ze vsaku, nicméně u retence se musí
přímo zadat odtok větší než 0.
Možnost výběru regulace ze dvou zařízení:
Regulační zařízení Typ T – plastový výrobek se clonou
- regulace odtoku probíhá podle vzorce
- A = velikost otvoru – clony
- hlavní faktory jsou: výška vodního sloupce h [m] a požadovaný odtok Q [l/s]
- min. průtok: 0,5l/s při výšce 0,4m
- max. průtok: 100 l/s (nutno idividuálně posoudit)
Corso – vírový ventil
- regulace vírovým ventilem
- k dispozici je 6 skupin zařízení v různých variantách průtočného profilu
- min. průtok 2,5 při výšce 0,41m
- max. průtok 60l/s (nutno idividuálně posoudit)
2. Pokud si nejste jisti s výběrem vhodného regulačního prvku, kontaktujte naši technickou podporu.

13

Záložka Práce na projektu – Formuláře

‘‘Technická zpráva‘‘
1. Tisk zprávy (tiskárna).
2. Export do MS Word – technickou zprávu lze libovolně upravovat a dále uložit do počítače.
3. Export šablon pro podélný profil vygeneruje datový soubor s potřebnými parametry pro import do programu
AutoPEN.
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