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PIPES FOR LIFE Система Stormbox

Технічні данні

Система Stormbox вироблена за ТУ
2291-006-96467180-2013 призначена для 
збору поверхневих зливових стоків і 
подальшої інфільтрації в ґрунт або 
контрольованого скидання в систему 
зливової каналізації. 
Дощова вода збирається з дахів будівель 
і споруд, парковок, проїжджої частини і 
тротуарів, а також інших майданчиків з 
покриттям, що не дозволяє зливовим 
стоків вбиратися в грунт, або на яких 
відсутній можливість скидання стоків в 
систему зливової каналізації Процес 
урбанізації призвів до того, що 
практично в кожному місті, дощова вода 
з зазначених вище поверхонь збирається 
і надходить безпосередньо в зливову 
каналізацію або комбіновану 
каналізаційну систему. У зв'язку з 
бурхливим розвитком міського 
будівництва і поступовою зміною 
кліматичних умов, обсяг транспортованої 
дощової води тягне за собою додаткову
навантаження на мережі, зниження ефек- 

тивності і підвищення вартості очищення. 
Надходження незапланованого раніше 
обсягу дощових стоків в існуючу 
каналізаційну систему призводить до 
необхідності укладання труб більшого 
діаметру, і, як наслідок, більшення 
фінансових витрат. Щоб уникнути 
перевантаження міських мереж додатковим 
обсягом дощових стоків, застосовуються 
різні системи локального збору зливових 
вод. В даний час в Україні (у Києві, Рівне, 
Чернігові, Житомир, Дніпро, Львів, Одеса, 
Харків, Вінниця, Хмельницький, 
Тернопіль)  для накопичення і поступового 
відводу дощових стоків в більшості 
випадків використовуються інфільтраційні 
траншеї або накопичувальні резервуари 
відкритого / закритого типу Для більш 
економічного вирішення цієї інженерної 
задачі, в Європі за останній десятиліття 
широку популярність придбали системи 
резервуарів на основі пластмасових блоків. 
Накопичення для інфільтрації або 
контрольованого водовідведення:

• знижує динаміку відтоку, вирівнюючи 
пікове навантаження на мережі, особ-
ливо під час сильних, короткочасних 
злив;
• регулює рівень ґрунтових вод;
• нівелює негативний вплив на рівень 
грунтових вод при паркані води для 
промислових і комунальних цілей, що 
приводить до зміни властивостей грунти 
і руйнування будівельних конструкцій;
• підвищує ефективність роботи
очисних станцій;
• дозволяє уникнути збільшення
розмірів труб в мережах дощової 
каналізації; Знижує пікові навантаження 
на каналізаційні системи. 
Будівництво сучасних підземних 
водопоглинаючої систем сприяє 
збереженню природного рівня грунтових 
і поверхневих вод.
Базова технічна інформація.
У базовий комплект системи Stormbox 
входять: інфільтраційні (дренажні) блоки 
Stormbox, піддон для блоків
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Базова технічна інформация

Матеріал поліпропілен

Розміри (Д х Ш х В) 1200 x 600 x 300 мм

Кількість наскрізних 
Інспекційних отворів

Діаметр отворів: 
-лицеві сторони 
-бокові стіни

110, 125, 160, 200 мм

110, 125, 160мм 110, 125, 160, 200 мм

200, 250, 315, 400, 
500 мм (за рахунок 
перехідника)

24704070

Обсяг 216 дм3

Обсяг корисного 
пространства

95.5%

Обсяг поглинання 
води

206 дм3

Колір зелений (RAL 6024) 

Колір зелений (RAL 6024) 

Кліпси для з'єднання блоків  
та піддонів

Піддон  
1200 x 600 x 20 mm

Блок 
1200 x 600 x 300 мм

кліпси для з'єднання блоків і піддонів до 
блокам, захисне геоволокно 
(геотекстиль) для покриття дренажних 
блоків, ПВХ геомембрана (В разі 
створення підземних ємностей для 
накопичення або зберігання води), 
каналізаційні колодязі (ДК 400, ДК 630, 
ДК 1000), каналізаційні труби і 
з'єднувальні муфти. 
Блоки і піддони системи Stormbox 
виконані з первинної сировини 
поліпропілену PP-B методом лиття під 
високим тиском. блоки з'єднуються між 
собою за допомогою кліпс з 
поліпропілену. Первинну сировину 
завжди має сертифікат виробника. В
блоках є три внутрішніх каналу
для перегляду за допомогою системи
телеінспекції і для проходу миючого 
обладнання. блоки Stormbox мають 
сертифікат IBAK і сертифікат OFI 
Technologies & Innovation GmbH,
підтверджують можливість телеінспекції 
і можливість гідравлічної прочищення 
під тиском, що не перевищує 180 бар

8 (два оглядових отвори у верхній частині, з метою забезпечення 
постійного доступу до внутрішньої частини, два оглядових 
отвори в передній і задній частинах, а так само по одному на 
бічних стінках)



PIPES FOR LIFE Система Stormbox

Найменування  
елемента Опис та функції Базові розміри, матеріал

Блок Stormbox Матеріал:  зелений поліпропілен
Розміри (мм):  1200x600x300 мм,
Макс. емкость:  216 л.
Вологоємність: 206 л.
Вага:  8.8 кг.
З'єднання (мм):  110, 125, 160, 200;
 200, 250, 315, 400, 500
 (за рахунок перехідників)
Кількість отворов:  8
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а) піддон блока

б) кліпсы

Матеріал:  зелений поліпропілен
Разміри (мм):  1200x600x20 мм,
Вага:  2.07 кг.

Матеріал:  чорний поліпропілен
Розміри:  36.5 x 21.5 мм 
Вага:  2.3 г.

Опиc

Блоки з отворами, збираються в яруси і
з'єднуються за допомогою кліпс, обгорнуті в 
геотекстильний матеріал, поміщаються в 
траншеї на гравій, в разі низької проникності 
грунти, обносяться гравійної обсипанням; 
використовуються для накопичення і 
інфільтрації дощової води

Піддон блоку з'єднується з модулем 
Stormbox, використовується тільки для 
установки першого рівня блоків

Служать для з'єднання блоків в яруси 
вертикально і горизонтально
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Переваги і призначення
системи STORMBOX

• Відмінні характеристики при відносно 
низькій вазі
• Високий корисний об'єм для зберігання 
води - 206 л.
• Великий коефіцієнт корисної
обсягу - 95.5%
• Висока активна поверхня отворів (більше 
50%)
• Блоки можна інспектувати, як
вертикально, так і горизонтально
(Мають 3 горизонтальних і 2 вертикальних 
каналу)
• Можливість підключати труби OD
110, 125, 160 і 200 мм, а також 200, 250,
315, 400, 500 мм (за допомогою переходу)
• 8 інспекційних отворів в бічних
і верхніх стінках (6 отворів Ø110-
160 мм в бічних стінках і 2 отвори у 
верхній стінці Ø 110-200 мм)
• Невелика вага, легка установка
• Сертифікат IBAK підтверджує
можливість телееінспекціі

• сертифікат OFI підтверджує, що
блоки витримують гідравлічний тиск в 
180 бар
• Піддон блоку використовується 
тільки для з'єднання першого рівня 
модулів Stormbox (вартість блоків
знижена на 20% за рахунок відсутності 
необхідності використання піддонів на 
наступних ярусах)
• Пайплайф пропонує технічну
підтримку в процесі монтажу.
• інфільтрація дощової води (з 
використанням геотекстилю);
• зберігання води і контрольоване
водовідведення (з використанням
геомембрани);

Система Stormbox розроблена з
метою зберігання дощової води для
подальшої інфільтрації в ґрунт
або контрольованого водотведенія.
Дощова вода збирається з водо

непроникних поверхонь, дахів
будівель і за допомогою відсотків і
каналізаційних труб надходить в
каналізаційний колодязь з відстійні 
резервуаром. елементи системи Stormbox 
використовуються для розподілу і 
інфільтрації дощової води, скопилася на 
поверхні міського ландшафту (на вулицях, 
паркінгах, дворах). Система Stormbox також
може бути використана для зберігання 
дощової води (будівництво підземних 
резервуарів)
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Номенклатура
Блоки для инфильтраци

Назва Од. вим.

Ящик Stormbox для збору дощової води 1200x600x300 шт.

Підстава ящика Stormbox для збору дощової води шт.

Кріплення ящика Stormbox для збору дощової води шт.

Фітинги для з'єднання труб з блоками Stormbox

Назва Од. вим.

Адаптер для з'єднання з блоком Stormbox труби OD250 шт.

Адаптер для з'єднання з блоком Stormbox труби OD315 шт.

Адаптер для з'єднання з блоком Stormbox труби OD400 шт.

Адаптер для з'єднання з блоком Stormbox труби OD500 шт.

Сітчастий фільтр для розподільного колодязя 110/220 шт.

Сітчастий фільтр для розподільного колодязя 160/300 шт.

Сітчастий фільтр для розподільного колодязя 200/220 шт.

Сітчастий фільтр для розподільного колодязя 250/350 шт.

Сітчастий фільтр для розподільного колодязя 315/400 шт.

Сітчастий фільтр для розподільного колодязя 400/500 шт.

Кришка воздушного клапана 110 шт.

Кришка воздушного клапана 160 шт.

SEP Treatment Air Valve Cover шт.

Адаптер для підключення труб 160-200-250-315 шт.

Адаптер для підключення труб 160-200-250-400 шт.



Структура Stormbox

Блоки для інфільтрації

Блоки для інфільтрації системи
Stormbox мають форму паралелепіпеда з 5 
гранями (дно відсутня).
Усередині блоку є вертикальні
опори, які кріпляться до відповідних 
отворів, розташованим на піддоні або на 
нижерасположенной блоці. В верхній 
частині блоку є два отвори для
візуальної інспекції та організації
повітрообміну. У лицьовій і задній
частини блоку є 2 отвори для
інспекції і по одному інспекційному 
отвору в кожній бічній частини. Всі бічні 
сторони блоків мають отвори для 
з'єднання з каналізаційною системою, 
вентиляційними трубами, промивними і
інспекційними трубами діаметром
OD 110, 125 і 160 мм, а у верхній

частини діаметром OD 110, 125, 160 і
200 мм. Для з'єднання труб діаметром 
200-500 мм з бічними стінками блоків 
повинні використовуватися
Адаптери-перехідники. 
Спеціальні вертикальні і поперечні 
елементи жорсткості забезпечують 
високу міцність і довговічність, але при 
цьому займають мало місця -Корисні 
обсяг блоку складає 95.5%. Отвори в 
бічних частинах блоку мають діаметр 
110 мм, 125 мм і 160 мм.
Ці значення діаметрів підходять для
з'єднання гладкого кінця каналізаційної 
труби НПВХ, виробленої
відповідно до ДСТУ-P 54475-2011,
ТУ2248-002-9646-7180-2008, труби
Pragma зі структурованою стінкою, 
здійснену згідно
з ДСТУ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-
96467180-2008 зі змінами №1.

Блоки і піддони спроектовані
таким чином, що їх ширина може
бути зменшена в половину. 
Водоемкость половини блоку складає 
103 дм3.



PIPES FOR LIFE Система Stormbox

Область і умови застосування

Область застосування

• автодороги, автомобільні паркінги і 
стоянки вантажного автотранспорту 
(клас навантаження до НК-60)
• зелені зони.

Параметри монтажу
в умовах інтенсивної
транспортного навантаження

• мінімальна товщина захисного шару 
над системою для інфільтрації: 0.8 м,
• ступінь ущільнення грунту навколо
блоків: хв. 97% (метод Проктора),
• стандартна кількість рівнів блоків: 6 
для навантаження від інтенсивного руху 
вантажного транспорту (максимальна 
висота резервуара з блоків — 1.82 м.), 
10 для навантаження від інтенсивного 
рухом легкових автомобілів 
(максимальна висота блоків - 3 м.);
• глибина закладення нижнього ярусу 
блоків: до 4.5 м. При більшій 
поглибленні слід зв'язатися з фірмою 
Pipelife з метою проведення 
розрахунків, відповідних даних умов 
передбаченим навантаженням.

Параметры монтажа
на территориях зеленых зон

• минимальное покрытие над блоками 
Stormbox: 0.4 м.;
• степень уплотнение грунта вокруг
блоков: мин. 95% (метод Проктора),
• максимальное количество уровней
блоков: 10 (максимальная высота
системы 3 м).
Элементы системы для распределения и 
инфильтрации дождевой воды,
такие как канализационный колодец,
трубы и блоки для инфильтрации, 
соединяются раструбным методом. 
Система Stormbox предназначена
для применения в районах с низким
уровнем грунтовых вод, и рыхлым
водопроницаемым грунтом, а также
в районах с преобладанием устойчивого 
грунта (низкая проницаемость) в
сочетании с гравийной обсыпкой для
увеличения уровня инфильтрации.Система 
також може бути використана для 
зберігання води за умови ізоляції від 
навколишнього грунту, наприклад, за 
допомогою геомембрани. При 
використанні системи Stormbox необхідно 
дотримуватися таких вимог:

• водостічна система повинна 
з'єднуватися з відстійні резервуаром і 
блоками для інфільтрації
за допомогою каналізаційних труб
і фітингів з ПВХ, або 
поліпропіленових труб Pragma зі 
структурованою стінкою, що 
відповідають стандарту ДСТУ-P 
54475-2011,
ТУ 2248-001-9646-7180-2008 зі 
змінами №1. Блоки, повинні
бути обгорнуті в геотекстиль або

Геомембрану; монтаж системи 
Stormbox повинен
проводиться відповідно до вимог 
викладених в керівництві з монтажу 
Виробника;
• блоки для інфільтрації повинні
розташовуватися на відстані мінімум 
1.0 м над рівнем грунтових вод;
• каналізаційні труби, що підводять 
воду до системи Stormbox повинні 
прокладатися з невеликим
ухилом (мінімум 2 мм на метр);
• відстань між блоками для 
інфільтрації і будівлею має становити 
мінімум 1.5 глибини закладення 
фундаменту будівлі

TM JURMALA
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Розміри блока  
для інфільтрації  
та розподілу  
системи Stormbox 

Конструкція блоку для інфільтрації і розподілу системи Stormbox

Структура Stormbox

Отвори OD 110, 160, 200 мм

Отвори OD 110, 160 мм

Отвори OD 110, 160 мм

TM JURMALA



Розміри блоку для інфільтрації і розподілу системи Stormbox

Вид спереду / ззаду (без піддона)

Вид спереду / ззаду (з піддоном)

Вид  з боку (з піддоном)

1200 мм

32
0 

м
м

Отвори захищені гратами. Перед монтажем труби решітка повинна бути вирізана відповідно
з діаметром приєднувальної труби

Діаметри бокових от-
ворів блоків

Отвор Д у 160

Отвор Д у 125

Отвор Д у 110
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Розмір піддона системи Stormbox

Піддон

1200 мм

60
0 

м
м

Структура Stormbox
Блок розрізаний на дві частини

Половина блока

Піддон

Піддон з'єднується з блоком. Він 
використовується для скріплення тільки 
нижнього ярусу блоків. розміри піддона
(Д х Ш х В) - 1200 x 600 x 20 мм. В ньому
є пази, в які кріпляться вертикальні 
елементи жорсткості.

Блоки з'єднуються один з одним і
піддонами за допомогою кліпс. піддон
для блоків Stormbox також може 
використовуватися для з'єднання блоків
між собою. 
Оскільки піддон має прямокутну форму і 
складається з двох симетричних квадратів, 
він можить використовуватися

для поздовжнього і поперечного 
скріплення блоків. З'єднання блоків 
за допомогою піддонів тільки за 
рахунок вертикальних елементів 
жорсткості є допоміжним і не 
виключає необхідність використання 
кліпсів



Кліпси

Кліпси зроблені з поліпропілену і служать 
для з'єднання піддонів між собою, піддонів 
і блоків, а також блоків між собою, як 
горизонтально так і вертикально. Місця 
з'єднання на піддоні і на блоці відзначені 
словом «CLIP» ( «Кліпс»). Для з'єднання 
піддону з блоком або двох блоків 
вертикально необхідно 12 кліпс. При 
вертикальному сполученні блоків 
цегляною кладкою необхідно 8 кліпс на 
блок. Блоки можуть бути скріплені 
горизонтально. На верхній частині кожного 
блоку є 12 точок з позначкою «CLIP».
Пайплайф пропонує розрахунок кількості 
кліпс, яке необхідно для
з'єднання системи блоків пайплайф

також пропонує пристрій
для механізованого скріплення
блоків кліпсами.
Загальна площа отворів
Середня площа отворів системи
Stormbox становить близько 50% поверхні 
блоку. 
Площа отворів
на бічних сторонах блоків 
Площа отворів на бічних сторонах становить 
близько 50% поверхні блоку. Величина 
отворів, особливо тих, які знаходяться на 
бічних сторонах блоку, є дуже важливим 
фактором, оскільки з часом ефективність 
інфільтрації зменшується і досягає 
граничного

значення, яке залежить від властивостей
навколишнього системи блоків грунту.
Площа отворів в піддоні Зменшення 
рівня інфільтрації води через піддон 
залежить, головним чином, від типу 
грунту, який знаходиться під ним, а 
також від кількості осаду, який 
збирається в підставі блоків для 
інфільтрації. Отвори в піддоні 
складають близько 43% поверхні 
піддону. Конструкція системи 
Stormbox, яка передбачає наявність 
великої площі отворів в підставі і 
бічних сторонах, забезпечує найбільш 
сприятливі умови для інфільтрації 
дощової води.
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PIPES FOR LIFE Система Stormbox

Структура Stormbox
Маркування блоків Стійкість до навантажень

Приклад маркування:
Stormbox=PIPELIFE=PP=Volume 216 

Випробування на стійкість до навантажень

Найменування Одиниць в палеті

Блок Stormbox 16

Піддон 100

Кліпси 1800 в упаковці, 4 упаковки в палеті

Маркування створюється в процесі заливки 
матеріалу у форму під високим
тиском методом вприскування.
Маркування містить в собі:
• логотип виробника (PIPELIFE)
• найменування продукту (Stormbox)
• символ матеріалу (PP)
• дату виробництва (дата, рік, місяць,
наприклад 2012.06)
• корисна ємність блоку (Volume 216 Liter 
— Об’єм  216 літрів)
Блоки для інфільтрації системи Stormbox, 
розроблені компанією Пайплайф,
пройшли перевірку на стійкість до 
навантажень методом кінцевих елементів і 
лабораторними випробуваннями на 
стійкість з використанням спеціальних 
машин на заводі холдингу Пайплайф в 
Нідерландах. На підставі випробувань було 
зроблено висновок, що система Stormbox 
здатна витримувати короткочасну 
вертикальне навантаження рівну 579 кН / 
м2 і бокове навантаження рівну 134 кН / м2
Результати випробувань довели високу 
стійкість блоків до зовнішніх
навантажень. Блоки відповідають вимогам 
опору навантаженням стандарту BRL 
52250 (Нідерланди), який
встановлює вертикальне навантаження
рівну 200 кН / м2 та горизонтальне 
навантаження рівну 85 кН / м2
 протягом 3 днів.
Висока стійкість до навантажень та якість 
блоків було підтверджено Сертифікатом 
Kiwa N.V. KOMO.

Транспортування і зберігання

Блоки зберігаються і поставляються на 
дерев'яних палетах шириною 1.2 м x 1.2
м з'єднані в 8 ярусів (висотою 2.4 м). 
Навантаження й розвантаження блоків 
повинна проводитися за допомогою 
вилочного автонавантажувача.

Блоки можна зберігати
на відкритому повітрі на гладких 
майданчиках. Якщо передбачається 
зберігання блоків на відкритому повітрі 
більш
12 місяців, то вони повинні бути 
поміщені в тінь, і якщо необхідно, 
накриті сонцезахисним матеріалом
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Керівництво з монтажу

Cистема Stormbox  
для інфільтрації дощової води

Каналізаційний колодязь
з отстойной частиною

Система Stormbox

Розтрубний перехід

Геотекстильний матеріал

Вентиляційна труба з повітряним клапаном

Дощова вода, що скупчилася на дахах 
будівель, парковках і інших поверхнях з 
водонепроникним покриттям 
(наприклад, у дворах), направляється по 
водостоках і трубах в каналізаційний 
колодязь з отстойной частиною, де 
відбувається її очищення від механічних 
домішок, і потім по трубах в покритий 
фільтрує тканиною резервуар з блоків, з 
метою інфільтрації або тимчасового 
зберігання. Блоки для інфільтрації 
з'єднані горизонтально і вертикально в 
яруси, їх розмір залежить від технічних
умов (площі поверхні водозбору і рівня 
проникності грунту). З метою 
прискорення процесу наповнення 
системи необхідно забезпечити
можливість провітрювання іншого
кінця резервуара за допомогою 
каналізаційних НПВХ труб OD 110 мм
(160 або 200 мм), які монтуються в отвір 
у верхній стінці блоку. Вентиляційна 
труба, яка має повітряний клапан, 
повинна виступати над поверхнею 
грунту на висоту

близько 50 см. НПВХ (ГОСТ-P 54475-
2011, ТУ 2248-002-9646-7180-2008) або 
поліпропіленові труби і фітинги
(Для зовнішніх каналізаційних систем) 
використовуються для з'єднання 
водостічних систем з каналізаційним 
колодязем з отстойной частиною -
пісковловлювача, блоків для 
інфільтрації з вентиляційним виходом. 
При використанні поліпропіленових 
труб Pragma (які відповідають вимогам 
ДСТУ  Р 54475-2011, ТУ 2248-001-
96467180-2008 зі змінами №1) 
необхідно використання перехідників 
для НПВХ каналізаційних труб. 
Каналізаційні колодязі з отстойной 
частиною ДК 400, ДК 630, ДК 1000 
зроблені з поліпропілену у відповідності 
з вимогами ТУ 2291-003-9646-7180-
2009. graf Випускні отвори колодязів 
можуть бути обладнані пристроєм, яке 
запобігає проникненню домішок
в блоки, наприклад, що самоочищається
металевим фільтром. Перед установкою 
блоків необхідно визначити

ті точки, де через колодязі ДК 1000
і вертикальні труби для інспекції,
в залежності від розміру системи,
вводитимуться контрольні прилади. 
Розміри отворів у верхній
і бічних стінках блоку дозволяють
проводити устаткування прочищення та
телеінспекції по всій довжині і глибині
резервуара.



PIPES FOR LIFE Система Stormbox

Один блок Подвійний ряд, кілька ярусів, цегляна кладка
(Поздовжній вид і вид зверху)

Різні способи монтажу елементів системи Stormbox:
Блоки для інфільтрації можуть бути розташовані таким чином:

1

3

5 6

4

2

Ряд блоків

Подвійний ряд, кілька ярусів (поздовжній вид) Блоки системи Stormbox, розташовані спосо-

бом цегляної кладки

Подвійний ряд (вид зверху)

Керівництво з монтажу
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У місцях, передбачених для інспекції через колодязь або вертикальні труб, слід видалити всі візерункові решітки

Керівництво з монтажу

1 2

ширина котлована: 
равна ширине конструкции

+ 40–50 см

гравийное основание
10–15 см

3

удалить узорные решетки

Ду 160

Ду 110

геотекстиль соединить клипсами соединить клипсами

4 5

Система Stormbox відрізняється своїм
унікальним способом створення 
різноманітних і дуже надійних 
конструкцій з блоків. Найбільша стійкість 
досягається при розташуванні блоків 
шарами, що чергуються (схоже з цегляною 
кладкою). Кінці вертикальних елементів 
жорсткості вставляються в відповідні пази 
в нижележащем шарі конструкції, що 
забезпечує захист структури від ковзання.
Послідовність дій при монтажі
системи інфільтрації дощової води
1. Підготувати котлован шириною 
мінімум на 40-50 см більшою, ніж 
становить ширина планованої конструкції 
Stormbox.
2. З дна котловану слід видалити 
виступаючі камені, і укласти мінімум 10-
15 см підсипки з гравію фракцією 8-16 12-
24 (30) мм або шар крупнозернистого 
піску.

Підсипку вирівняти і ущільнити.
3. Видалити візерункову грати з місць 
підключення підвідних трубопроводів 
діаметром 160 мм, вентиляційних труб 
діаметром 110-220 мм і труб для 
інспекції діаметром 200 мм.
4. На дно котловану укласти геотекстиль, 
залишаючи 15-50 см внахлест, а з боків 
залишити запас, щоб можна було 
обернути блоки з усіх боків. Геотекстиль 
захищає блоки від забруднення грунтом 
5. Укласти піддони на геотекстиль,
елементи піддонів з'єднати між собою за 
допомогою кліпс. місця
для з'єднання позначені словом
«CLIP» граф. Потім встановити блоки на
піддони, притискаючи їх зверху. 
Вертикальні трубки, про повинні 
стикуватися з піддонами. з'єднати
блоки з піддонами використовуючи 
кліпси.

Якщо необхідно, укласти кілька ярусів 
блоків і скріпити їх вертикально і 
горизонтально при допомогою кліпси 
необхідний квадратний перехід.
6. Зробити зіркоподібні отвори
в геотекстильні матеріали. потім
вставити перехід з розтрубом таким
чином, щоб розтруб виступав з
Отвори. 7. З'єднати блоки з подводящим
трубопроводом діаметром 160 мм
від колодязя з отстойной частиною
ДК 400, ДК 630, ДК 1000. Діаметр
труб колодязя вибирається на підставі 
інтенсивності потоку води.
При використанні труб OD 200/500
мм необхідний квадратний перехід.
Перехідник 600 × 550 мм приєднується 
до блоку на висоті в 0.6 м (2).
8. Встановити вентиляційну трубу
на іншому кінці конструкції з блоків за 
допомогою підключення НПВХ

TM JURMALA



PIPES FOR LIFE Система Stormbox

Переконайтеся, що геотекстильний матеріал щільно (без зазорів) прилягає до розтруба труби

Керівництво з монтажу

6 7

нахлест не менее 15 см

вырезать отверстие 
в геотекстиле для 

подсоединения 
перехода

воздушный клапан

8 9

переход с раструбом

естественный грунт

засыпка

каналізаційної труби OD 110 мм
(160 або 200 мм) розтрубний переходу, вставленого в верхній 
отвір блоку. Вентиляційна труба з повітряним клапаном 
повинна виступати приблизно на 50 см над поверхнею 
грунту. труба може також використовуватися для 
спостереження за станом резервуара. З метою спостережень 
каналізаційної труби OD 110 мм (160 або 200 мм) розтрубний 
переходу, вставленого в верхній отвір блоку. Вентиляційна 
труба з повітряним клапаном повинна виступати приблизно 
на 50 см над поверхнею грунту. труба може також 
використовуватися для спостереження за станом резервуара. 
З метою спостереження та прочищення встановити 200 мм 
шахти над блоками або колодязі ДК 400, 630 мм збоку 
резервуара для інфільтрації.
9. Засипати бічні пазухи шаром гравію graf в 15-30 см, з 
грануляцією 8-16, 12-24 (30) мм або грубозернистим
піском. Підсипку вирівняти і ущільнити. Ступінь щільності 
грунти привести у відповідність з передбаченим 
навантаженням. 

блоки присипати шаром піску в 10-15 см (без каменів та інших 
елементів з гострими кра блоки присипати шаром піску в 10-15 
см (без каменів та інших елементів з гострими краями які могли 
б зашкодити геоволокно або блоки) і ущільнити.
Для попереднього розрахунку необхідної кількості кліпс, 
незалежно від кількості ярусів, можна скористатися наступною 
формулою: кількість блоків помножити на 14 шт.
Фірма Пайплайф може призвести детальні розрахунки 
необхідної кількості кліпс під кожен проект. При проведенні 
земляних робіт, установці блоків і пластикових труб, 
дотримуватися вимог діючих стандартів. Щоб забезпечити 
виконання умов для безаварійної роботи системи Stormbox,
слід визначити технічні характеристики грунту, що заповнює 
траншею, а особливо тип матеріалу обсипання і його щільність.
Параметри геотекстилю повинні відповідати розташуванню 
блоків і передбаченої навантаженні. Рекомендум параметри 
геотекстилю: межа
міцності на розрив 8 кН / м, межа
міцності на прокол рівний 1.2 кН
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Базова схема, на якій зображена система Stormbox

для інфільтрації дощової води або контрольованого скидання в систему дощової каналізації

No Властивість
Одиниця
Виміру

Метод  
Випробування

Тип

SF 37 TCM 
250

TCM 
300 T 225 T 275 150 

HTS
200 
HTS

1. Межа міцності
на розрив кН/м EN ISO 10319 8.5 – 0.9 7.6 9.6 9 11 8.5 14.5

2. Статистична межа
міцності на прокол кН EN ISO 12236 1.275 – 

0,16 1.61 2.47 1.6 2.1 1.6 2.4

3. Динамічна межа
міцності на прокол мм EN918 33 22 21 26 24 20 15

4.
Проникність води
перпендикулярно поверхні м/с EN ISO 11058 55•10-3 5•10-2 4.6•10-

2
2.5•10-
2

2.3•10-
2 9•10-2 7.8•10-

2

5.

Товщина під  
нагрузкою
2 кН/м2

200 кН/м 2

мм
мм EN ISO 9863-1 0.45

0.35
2.7
2.1

3.4
2.5

1.5
1.1

1.8
1.2

-
-

-
-

6. Щільність поверхні г/м2 ISO 9864 125 250±25 300±30 190±19 220±22 150 150

7. Колір - - Сірий Білий Білий Сірий, 
білий

Сірий, 
білий Білий Білий

8. Тип геотекстильного 
матеріала - - H N N H H N N

T - температурно сплавлений геотекстильний матеріал,
I - голкопробивний геотекстильний матеріал
На вимогу Замовника може бути замовлений інший тип геотекстильного матеріалу.

Технічні параметри обраного геотекстильного поліпропіленового матеріалу

МОНТАЖ



PIPES FOR LIFE Система Stormbox

 

ґрунт

геотекстиль
Stormbox
геотекстиль
пісок або гравій 8–16 або 12–24

Керівництво з монтажу

1 2

А А А

3 3 4

1. Укласти геотекстильний 
матеріал, піддони і перший ярус 
блоків.
Важливо видалити візерункові 
решітки в блоках для створення 
каналів для інспекції.
2. Укласти яруси блоків в шаховому
порядку, щоб надати конструкції
стійкість.
3. Обернути блоки геотекстилем і 
виконати засипку котловану.
4. Приклад установки інспекційних
труб діаметром OD 200 мм

На малюнку зображений 
стандартний спосіб монтажу 
конструкції для інфільтрації
дощової води.
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Візерункові решітки на стінках блоків повинні бути видалені в передбачуваних місцях підключення колодязів і
шахт для проходу обладнання прочищення і телеінспекції.

1

2

ширина траншеї:
ряд блоків 40-50 см

     пісочна основа
10–15 см

3

видалити візерункові решітки

Ду 160

Ду 110

4

геотекстиль

пісочна основа

гідроізолююча плівка

геотекстиль

5

6 7

Послідовність монтажу системи для зберігання
і контрольованого відведення дощової води

1. Викопати котлован, ширина якого перевищує ширину 
конструкції з блоків мінімум на 40-50 см.
2. Прибрати все каміння, що знаходяться на
дні траншеї, укласти шар з піску товщиною в 10-15 см (без 
каменів). Підсипку вирівняти і ущільнити.
3. Видалити візерункову грати з місць підключення підвідних 
трубопроводів діаметром 160 мм, вентиляційних труб 
діаметром 110-220 мм і труб для інспекції діаметром 200 мм.
4. Викласти дно і стіни котловану геотекстилем (щільністю, по 
крайней міру, 300г / м2 ), Залишивши внахлест в 15-30 см, 
потім укласти геомембрана матеріал (гідроізолююча плівка) 
товщиною щонайменше 1,5 мм.  При укладанні плівки 
(розміри 2 м x 20 м) залиште внахлест приблизно 10 см., 
Закріпіть плівку. Після цього покладіть зверху шар 
геотекстильного матеріалу, залишивши внахлест 15-50 см

і додаткову кількість по боків з метою забезпечення 
можливості обернути блоки з усіх боків. Геотекстильний 
матеріал захищає блоки від пошкодження.
5. Укласти піддони і блоки і з'єднати їх один з одним за 
допомогою  кліпс. Місця скріплень позначені словом 
«CLIP».
6. Акуратно обернути блоки геотекстильні матеріалом, 
залишивши на хлест в 15-50 см. У вході зробити отвори в 
геотекстильні матеріали.
7. Обернуть блоки плівкою і закріпити
її. Зробити отвори в блоках для підключення трубопроводу, 
що підводить, вентиляційних труб і труб для інспекції. потім 
підготувати розтрубні адаптери загальною довжиною 50 см 
(без урахування розтруб). На кожен кінець підготовлених 
труб помістіть гумовий ущільнювач, а потім рукав з плівки, 
який повинен бути закріплений на трубі. Вставити приблизно 
20 см труби в отвір блоку, потім закріпити рукава з плівки 
навколо труб. Закріпити металевим хомутом рукава з плівки 
і затягніть замкові з'єднання труб. Хомут може бути 

МОНТАЖ



PIPES FOR LIFE Система дренажних блоків Stormbox

Ємність для розподілу дощової води Буферний резервуар в дренажній системі

Керівництво з монтажу

додатково захищений за рахунок обгортання плівкою.
8. Встановити вентиляційну трубу OD 110 мм (160 або 200 мм) на 
іншому Наприкінці конструкції. Вентиляційна труба з повітряним 
клапаном повинна виступати приблизно на 50 см над поверхнею 
грунту. З метою інспекції та прочищення встановити
шахти з труб діаметром 200 мм з телескопом і люком класу A15.
9. Заповнити бічне простір шаром з просіяного піску без каменів 
або інших елементів з гострими кутами. Вирівняти і утрамбувати
грунт. Щільність грунту привести в відповідність до вимог до 
очікуваної навантаженні.
10. Засипати блоки шаром з просіяного піску висотою в 15-30 см
без каменів або інших елементів з гострими кутами. вирівняти і
утрамбувати грунт. приділити особливу увагу бічних сторонах 
траншеї з тією метою, щоб не допустити попадання каміння та 
інших елементів з гострими кутами в навколишній простір

Рекомендується додатково захистити плівку за допомогою 
геотекстильного матеріалу. параметри геотекстильного
матеріалу і геомембрани тканини вибираються на підставі 
способу розстановки блоків і очікуваної навантаження. Перед 
установкою системи Stormbox необхідно перевірити несучу 
здатність грунту. У разі низької несучої здатності грунту для 
запобігання його осаду необхідно повністю удалити ґрунт 
підстави, замінити його бетонним фундаментом або 
фундаментом з утрамбованого гравію і піску (1: 0.3) глибиною 
мінімум 15 см. Міцність конструкції також може бути 
забезпечена за рахунок сіток для армування грунту. Особливу 
увагу слід приділити ґрунтовим водам в місці монтажу системи. 
У разі їх високого рівня, необхідний монтаж дренажної системи 
по периметру конструкції, для зниження рівня вод нижче рівня
установки системи Stormbox.
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Керівництво по монтажу плівки шляхом склеювання. Додайте внахлест (мінімум 5 см) краю плівки на рівній твердій по-

поверхні. Сполучаються краю повинні бути сухі, чисті і знежирені. Для нанесення клею використовуйте плоский пензель,
після чого негайно з'єднувати їх разом.

Спосіб герметизації з'єднань подводящих,
відводящих або інспекційної труби зі стінкою блоку STORMBOX

геотекстиль

блок

 рукав наколо труби

хомут

труба

20 см 30 см

плівка

МОНТАЖ



PIPES FOR LIFE Система дренажних блоків Stormbox

№ Властивості Одиниця Метод випробувань Параметри

1. Товщина мм PN-EN 1849-2 1,5±10%

2. Розміри (Д х Ш) м PN-EN 1848-2 2*20±5%

3.
Межа міцності на розрив
- поздовжній
- поперечний

мПа EN 527-1/3 14
12

4. Статистичний межа міцності на прокол кН ISO 12236 2.5

5. Сумісність з асфальтом - EN 1548
EN 1928 Сумісна з бітумом

6. Опір проникненню коренів - PR-CEN/TS 14416 Розриви відсутні

7. Реакція на вогонь - EN 13501-1 Клас Е

Пластифікована ПВХ плівка відповідає стандарту EN 13967. «Матеріали покрівельні гідроізоляційні м'які.
Пластикові та гумові вологостійкі листи, включаючи листи підстав резервуарів. Визначення і характеристики ».

Параметры геомембраны – пленки ПвХ, используемой для строительства подземных 
емкостей для распределения воды

Стандартний спосіб монтажу пристрою для зберігання дощової води

* Водонепроникна плівка ПВХ, товщина 1.5 мм, тип FolGam H
** Поліпропіленовий матеріал, щільність хв.      300 г / м 2. У разі засипання не сортоване піском (з камінням), загорніть

плівку в геотекстильний матеріал.

пісок (без каменів)

непроникна плівка *

геотекстильний материал **
Stormbox 

геотекстильиний матеріал **

непроникна плівка *

геотекстильний матеріал **

пісок (без каменів).

Керівництво з монтажу
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Ø 160 Ø 160

Ø 160 Ø 160

Ø 160Ø 160

Отвори для інспекції в бічних стінках блоків
Stormbox

З'єднання труби OD 160 мм
з бічною стінкою блоку

З'єднання труби OD 160 мм
з верхньою стінкою блоку

Отвори для інспекції діаметром 160 мм
у верхній стінці блоку системи Stormbox

З'єднання труб з блоками

Для з'єднання гладких кінців НПВХ або поліпропіленових 
труб діаметром 110 або 160 мм з бічними стінками 
резервуара, необхідно вирізати отвори відповідного 
діаметру в візерункових решітках на бічних стінках блоків. 
Далі слід обернути блок геотекстилем, і вирізати в 
геотекстиль отвір діаметром рівним діаметру під'єднується 
труби, після чого можна вставити в блок трубу, або 
розтрубний перехід. З'єднання має бути зроблено так щоб 
частинки грунту не потрапляли в блоки. На малюнку вгорі 
зображено блок з отворами, підготовленими для введення 
труби або розтрубного переходу діаметром 160 мм.
При будівництві широких резервуарів з великою площею 
поверхні, слід планувати кілька підвідних труб для 
рівномірного розподілу води в резервуарі. Верхній отвір 
може використовуватися для підключення труби або 
розтрубного переходу діаметром 160, 200 мм. Вертикальні 
труби, повинні бути з'єднані з верхньою стінкою блоків, 
через які планується проводити огляд.

У кожному блоці Stormbox є отвори у верхній і бічних 
стінках. Це дозволяє забезпечити доступ для обладнання 
телеінспекції і прочищення на всі яруси резервуара. Введення 
обладнання може здійснюватися через верхню і бічні стінки 
резервуару. Для цього необхідно в місці входу на всю 
глибину системи видалити все візерункові решітки, за 
винятком решіток на тих блоках, які утворюють верхню і 
бічні стінки резервуара.

З'єднання резервуара
Stormbox
з каналізаційним колодязем
з отстойной частиною
Блоки можуть бути з'єднані з колодязями ДК 400, ДК 630 та 
ДК 1000 с відстійні резервуаром і фільтром.
Залежно від інтенсивності потоку і діаметра труби, що 
підводить в розподільчий колодязь, потік розподіляється між 
необхідним кількістю труб для відводу стоків діаме

МОНТАЖ
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PIPES FOR LIFE Система дренажних блоків Stormbox

Видалення візерункової решітки на отворі діаметром
OD 200 мм, розташованому у верхній частині блоку

З'єднання розподільного колодязя ДК 1000
з системою блоків Stormbox

Розподіл потоку води в колодязі ДК 1000

З'єднання розтрубного
переходу діаметром 200 мм
з верхньою стінкою блоку

Наземна частина інспекці-

ційної труби діаметром
200мм

Приблизна кількість випускних труб,
в залежності від діаметра труби, що підводить:

Діаметр підводя-
щої труби [мм]

Діаметр відводя-
щої труби [мм]

Мінімальна кіль-
кість відводящих 
труб [шт]

Тип колодязя

200 160 мм 2 ДК 630

250 160 мм 3 ДК 1000

315 160 мм 4 ДК 1000

400 160 мм 6 ДК 1000

Точне число труб на виході може бути підраховано
на підставі інтенсивності потоку води (л / с) і ухилу труби.

Керівництво з монтажу

Вранці 160 мм, з'єднаних з бічними стінками 
резервуара, або труб діаметром 200 мм, 
з'єднаних з верхньої стінкою резервуара. У 
разі бокового підключення до системи блоків 
Stormbox труб діаметром 200 мм і більше, 
використовується квадратний перехід 
200/500 мм. 

На підставі розрахунку потоку дощової води 
в систему блоків Stormbox, виробник готує 
місця підключення до розподільчої частини 
осадового колодязя згідно діаметру підвідних 
і відвідних труб

TM JURMALA



1. Розподільчий колодязь ДК 1000 з відстойною частиною
2. Труба OD 160 мм для підведення води,
3. Система блоків Stormbox,
4. Телескоп OD 160 мм оглядового шахти з чавунним люком класу A15 (1.5 тонни) або D400 (40 тонн),
5. НПВХ труба діаметром 200 мм для введення обладнання прочищення і телеінспекції,
6. Телескоп OD 315 мм з чавунним люком класу A15 (1,5 тонни) або D400 (40 тонн),
7. Оглядовий колодязь КК 400,
8. вентиляційна труба діаметром 110 або 160 мм з повітряним клапаном

Приклад з'єднання розподільного колодязя ДК тисячу
з системою блоків Stormbox з використанням труб діаметром 160 мм

1

2

3

4

6

7

8

5
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PIPES FOR LIFE Система дренажних блоків Stormbox

1. Прохідний колодязь ДК 1000 с відстояною частиною
2. Труба OD 200 – 500 мм
3. Квадратний перехід 200/500 мм
4. Система Stormbox
5. Телескоп оглядового шахти з чавунним люком класу A15 (1.5 тонни) або D400 (40 тонн)
6. Труба OD 200 мм для введення обладнання прочищення і телеінспекції
7. Телескоп з чавунним люком класу A15 (1.5 тонни) або D400 (40 тонн)
8. Оглядовий колодязь
9. вентиляційна труба діаметром 110 або 160 мм.

Приклад з'єднання прохідного колодязя ДК 1000 с системою блоків Stormbox
з використанням труби діаметром 200-500 мм

Керівництво з монтажу

1

2

3

4

6
7

8

5

9
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Колодязі ДК 630 і ДК 1000 з відстояною
частиною і регулятором інтенсивності потоку

Колодязь ДК 1000 з металевим
фільтром на виході

1. Труба контролю рівня води OD 160 мм
(Довжина труби залежить від висоти ярусів блоків),

2. Гумова прокладка in-situ 160 мм,
3. Труба OD 160 мм,
4. Трійник 160 × 160/90°,
5. Регулятор інтенсивності потоку.

1. Труба контролю рівня води OD200-500
2. Підключення через гумове ущільнення in-situ, або че-

рез вваренний адаптер
3. Металевий фільтр Stormbox
4. Трійник OD200-500 × 200-500 / 90 °
5. Затискною хомут

2

2

3
3

4

4

5
5

1

1

Полімерний колодязь Pragma



PIPES FOR LIFE Система дренажних блоків Stormbox

металевий фільтр Регулятор інтенсивності потоку

Характеристики фільтра: 
• Зроблений з нержавіючої сталі.
• Велика площа поверхню фільтрації.
• Конусоподібна форма для полегшення самоочищення.
• Фільтри діаметром 160 ÷ 400 мм для інтенсивного по-

струму (великі площі водозбору)
• Фільтри діаметром 110 мм для менш інтенсивного

потоку (невеликі площі водозбору).
• Кількість фільтрів на виході (до 4) вибирається в за-

залежності від діаметра вводить труби (до 400 мм).
Фільтр монтується на розтруб трійника і фіксується
за допомогою затискного хомута

Вибір діаметра отвору
в регуляторі інтенсивності потоку

Інтенсивність потоку, л / с Діаметр отвору, мм

1 25

3 36

5 44

6 51

7 57

9 62

10 67

15 72

20 76

25 80

Керівництво з монтажу
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Інспекція системи Stormbox може проводитися у вертикальному і горизонтальному напрямках.

гідравлічна прочищення гідравлічна прочищення

Інспекція та прочищення блоків
Блоки Stormbox оснащені трьома горизонтальними і двома 
вертикальними каналами для проходження обладнання систем 
прочищення і телеінспекції. Сертифікати IBAK KOKS 
RIDDERKERK (Нідерланди), IBAK Retel IPEK (Польща), 
403388-4 OFI Technologies & Innovations GmbH (Австрія), 
підтверджують можливість здійснення телеінспекції і 
гідравлічної прочищення під тиском до 180 бар системи 
Stormbox. В ході випробувань блоки піддавалися тиску води в 
180 бар через стандартні форсунки 50 раз (25 циклів). В 
результаті випробувань було встановлено, що блоки Stormbox не 
отримали будь-яких пошкоджень. Сертифікат OFI підтверджує 
високу якість блоків і їх стійкість до гідродинамічного Тиску. 
Блоки з віддаленими з верхньої стінки візерунковими ґратами, 
мають вертикальный канал диаметром 200 мм, позволяющий 
проводить техническое обслуживание и вводить оборудование 
для прочистки на всю высоту резервуара через установленные 
над ним шахты диаметром 200 мм. горизонтальні канали 
діаметром 160 мм для проходу обладнання утворюються з блоків 
з віддаленими візерунковими ґратами на бічних стінках. 

 Обладнання прочищення і телеінспекції може бути введено 
в горизонтальні канали через розподільні і оглядові 
колодязі, встановлені збоку від резервуара. Досвід 
експлуатації систем прочищення показує, що тиску в 120 
бар досить для прочищення резервуарів з пластикових 
блоків. сміття і осад видаляються з системи відкачуванням 
гидромашинами. При такому методі використовуються 
форсунки з великим діаметром (зазвичай 2.8 мм). 
Рекомендовані параметри роботи при прочищення під 
високим тиском: При м'якому осаді тиск в 60 бар є 
достатнім.
Тиск в системі прочищення:
1. Рекомендований тиск форсунки: до 60 бар.
2. Рекомендована швидкість проходження миючого 
обладнання по системі 6-12 м / хв
Устаткування для прочищення:
1. Повинно мати можливість роботи з великою кількістю 
води при малому робочому тиску
2. Розмір форсунок вибирається з залежності від обладнання 
і розмірів прочищати резервуара і підвідних труб
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PIPES FOR LIFE Система дренажних блоків Stormbox

1. Перепадні колодязь діаметром 400 мм або 630 мм  
з відстояною частиною,

2.  Труба OD 160 мм,
3. Система Stormbox,
4. Оглядовий шахта діаметром 200 мм з телескопом,
5. Вентиляційна труба з клапаном OD 110 мм або 160 мм

1. Колодязь діаметром 400 мм або 630 мм з отстойной частиною,
2.  Труба OD 160 мм,
3. Система Stormbox,
4. Колодязь діаметром 400 мм з розтрубним введенням діа

метром 160 мм,
5.  Оглядова шахта OD 200 мм с телескопом,
6. Вентиляційна труба з клапаном OD 110 мм або 160 мм.

Керівництво з монтажу

Приблизна кількість випускних труб, в залежності від діаметру труби, що підводить:

Ступінь ущільнення

Ґрунт зворотної засипки

СПП для категорії 1 СПП для категорії 2 СПП для категорії 3 СПП для категорії 4

Низька (L)
Середня (М)
Висока (Н)

75 to 80 
81 to 89 
90 to 95

79 to 85 
86 to 92 
93 to 96

84 to 89 
90 to 95 
96 to 100

90 to 94 
95 to 97 
98 to 100

1

2

3

4

5

1

2
3

4

5

6

Приклад системи Stormbox з перепадні колодязем ДК 400 
або ДК 630, і оглядового шахтою діаметром 200 мм або 
400 мм

Приклад системи Stormbox з колодязем ДК
400 або ДК 630 з отстойной частиною на вході
і оглядового шахтою діаметром 200 мм або
400 мм

TM JURMALA



Мінімальна відстань від будівель або 
об'єктів

Мінімальна відстань між системою блоків і 
будівлями або об'єктами:
• 2.0 м від будівлі з гідроізоляцією
фундаменту,
• 5.0 м від будівлі без гідроізоляції
фундаменту,
• відстань між резервуаром для
інфільтрації і будівлею - не менше 1.5
глибини посадки фундаменту будівлі,
• 3.0 м від дерев,
• 2.0 мот меж земельної ділянки,
• 1.5 м від водопроводів або газопроводів,
• 0.8 м від електричних кабелів
• 0.5 м від телекомунікаційних кабелів
• 1 м від рівня грунтових вод

Розробка котловану
• Земляні роботи можуть виконуватися 
ручним або механізованим способом
• Дно котловану повинна бути рівною,
забезпечувати рівномірне залягання блоків 
по всій довжині резервуара
• Котлован повинен бути захищений від
обвалу грунту (попадання частинок
грунту в блоки неприпустимо)

Підготовка основи котловану
Дно котловану повинна бути рівною, без
великих каменів, великих шматків грунту
або замерзлого матеріалу. найбільш

ефективно копати котлован механічним 
способом на глибину більше проектної, а 
потім вирівнювати її за допомогою 
засипки і пошаровим трамбування
водопроникним грунтом. Крупний пісок 
або щебінь дрібної фракції - найкращий 
матеріал для підготовки підстави 
котловану, оскільки він вимагає 
найменших зусиль для досягнення 
необхідної щільності. Підстава також 
може бути підготовлено з використанням 
природного грунту, отриманого в процесі 
розробки котловану, за умови що в ньому 
відсутні великі камені (діаметром більше 
40 мм), тверді включення, і він може бути 
утрамбований до необхідної щільності. 
Грунти, що використовуються для бічної і 
верхньої засипки не повинні містити 
включень з гострими кутами або замерзлі 
шматки грунти. Можливість 
використання місцевого грунту для 
підготовки підстави слід визначати 
відповідно до результатів гідро-
геологічних випробувань.

Класифікація грунтів
використовувана для розрахунків

Категорія I
Категорія I включає в себе гравій фракцій 
4-8, 4-16, 8-12, 8-22 мм. Це - кращий
матеріал для підготовки підстави.

Категорія II
Крупний пісок і гравій з максимальним 
розміром частинок близько 40 мм,

інший відсортоване пісок і гравій 
різного розміру з невеликим відсотком 
дрібних частинок. Як правило, це сипучі 
незв'язні матеріали (Як в сухому, так і в 
мокрому вигляді). Ця категорія також 
включає в себе однорідний або 
неоднорідний гравій та пісок або суміш 
піску і гравію з невеликими 
різнорідними включеннями.
Це хороший матеріал для основи.

Категорія III
Дрібний пісок, глинястий гравій,
суміш дрібного піску і глинястого піску, 
або гравію і глини. ця категорія
включає також мулистий гравій та 
суміші з: гравію - піску - інших 
включень, гравій - пісок - мул, мулистий 
пісок - частинки піску. це порівняно 
непоганий матеріал для заснування. 
Системи інфільтрації не можуть бути 
встановлені в грунтах інших категорій, і 
такі грунти не можуть бути використані 
для заповнення пазух котловану. 

Ущільнення грунту

Ущільнення і вибір гранту, придатного 
для ущільнення, повинні відповідати 
нормативним стандартам.
Ступінь ущільнення ґрунту залежить
від умов навантаження на резервуар з
блоків Stormbox:
• під дворами, автостоянками: необхідна 
ступеня ущільнення 97% - 98% СПП

МОНТАЖ



PIPES FOR LIFE Система дренажних блоків Stormbox

Коефіцієнт ущільнення

Опис Коефіцієнт ущільнення

Стандартна щільність
по Проктору (%)

≤ 80 81–90 91–94 95–100

Кількість 0–10 11–30 31–50 > 50

Очікувана ступінь ущільнення
порівнянні
з класами ущільнення

Низька (L)

Середня (М)

Висока (Н)

незв'язний ґрунт вільний помірно утрамбований утрамбованный сильно утрамбованный

Зв'язний і органічний
ґрунт

м'який утрамбованный рухливий твердий

Рекомендована товщина шару і кількість
ущільнюючих проходів

Обладнання

Кількість
Проходів для
ступенів ущільнення

Максимальна товщина шару
після ущільнення для групи
ґрунтів

Мінімальна
товщина
над блока-
ми перед 
ущільню-
ванням

Гарна Помірна 1 2 3 4 м

Ручна трам-
бовка мін. 15кг

3 1 0.15 0.10 0.10 0.10 0.20

Вібротрамбов-
ка мін. 70 кг

3 1 0,15 0,10 0,10 0,10 0,20

Віброплита
мін. 50 кг
мін. 100 кг
мін. 200 кг
мін. 400 кг
мін. 600 кг

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

0.10 
0.15 
0.20 
0.30 
0.40

-- 
0.10 
0.15 
0.25 
0.30

-- 
-- 
0.10 
0.15 
0.20

--
--
--
0.10 
0.15

0.15 
0.15 
0.20 
0.30 
0.50

Керівництво з монтажу

• без транспортного навантаження: 
необхідна ступінь ущільнення становить 
95% СПП.
• для резервуарів встановлюються
під шаром грунту товщиною до 3м
ущільнення грунту повинна становити не 
менше 97% СПП
• більш висока ступінь ущільнення
потрібно в особливих випадках

У зонах з транспортним навантаженням
необхідно використовувати високу
(Н) ступінь ущільнення грунту. Не 
рекомендується використовувати низьку 
(L) ступінь ущільнення для грунтів 3 і 4
категорії при установці резервуара в
зоні без транспортного навантаження.
Таблиця внизу показує максимальну 
товщину шару грунту і до

личество проходів ущільнювального
обладнання, необхідних для 
досягнення заданого ступеня 
ущільнення для різних типів 
обладнання ущільнення грунту. 
Вона також показує мінімальну 
товщину шару грунту над блоками 
перед використанням відповідного 
типу обладнання ущільнення.
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Розрахункові значення вертикальної і горизонтальної навантаження на блоки
при різних параметрах установки резервуара

висота Параметри ґрунту
Транспортна 
нагрузка

Конструкція дорож-
Нього полотна

вертикальна 
нагрузка

Горизонтальна 
наргузка 
[кН/м 2]hp (м) hd (м) hs (м) Категорія

Стандартна 
плотність по 
Проктору (%)

1.0 1.82 2.8 G1 95 SLW 60 (60t) Асфальт h1 = 0.2 м,
Ep = 13 000 мПа, 
бетон h2 = 0.2 м, 
Ep = 12 500

54 10

1.8 1.82 3.62 G1 95 SLW 60 (60 t) Асфальт h1 = 0.1 м, 
Ep = 13 000 MPa,
бетон h2 = 0.3 м,
Ep = 12 500 MPa

67 13

0.8 1.82 2.62 G1 95 SLW 40 (40 t) Асфальт h1 = 0.2 м, 
Ep = 13 000 MPa,
бетон h2 = 0.2 м, 
Ep = 10 000 MPa

45 9

2.18 1.82 4.0 G1 97 SLW 40 (40 t) Асфальт h1 = 0.2 м, 
Ep 13 000 MPa,
бетон h2 = 0.2 м, 
Ep = 10000 MPa

66 13

0.8 1.82 2.62 G1 95 SLW 30 (30 t) Асфальт h1 = 0.1 м, 
Ep = 10 000 MPa,
бетон h2 = 0.2 м, 
Ep = 8 000 MPa

46 9

0.5 1.82 2.32 G1 95 LKW 12 (12 t) Бетон h1 = 0.1 м, 
Ep = 15 000 MPa

64 9

2.48 1.82 4.3 G1 95 – Зелена зона 60 13

hp- глибина захисного шару над блоками [м]

hs- глибина закладення блоків [м]

hd- висота системи блоків [м]

G1 - незв'язні (піщані) ґрунти

Приклад розрахунку системи блоків Stormbox на стійкість 
до навантажень

Розрахунок на стійкість системи блоків проводиться відповідно 
до стандарту ATV-DVWK-A-127. Такі розрахунки проводяться з 
урахуванням тривалого періоду експлуатації резервуара рівного 
50 років, щоденної динамічного навантаження і
середнього коефіцієнта жорсткості використовуваних 
матеріалів. 

Стійкість до короткочасних навантажень:
• 579 кН / м2
 при вертикальному навантаженні
• 134 кН / м2
 при горизонтальній навантаженні

Стійкість до постійних навантажень:
• 200 кН / м2
 при вертикальному навантаженні
• 85 кН / м2
 при гороізонтальной навантаженні

Стійкість до транспортної навантаженні:

Резервуари з блоків Stormbox стійкі до транспортної
навантаженні до 60 тонн на вісь за умови дотримання 
таких вимог до установки резервуара:
• товщина захисного шару над блоками - не менше 0.8 м
• ступінь ущільнення грунту - не менше 95%
• конструкція дорожнього одягу відповідає сприймається 
навантаженні
• товщина дорожнього одягу - не менше 0.4 м
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PIPES FOR LIFE Система дренажних блоків Stormbox

Рекомендації з проектування

 
 
 
 

k =  Q
      F * I

Спосіб визначення гідравлічної проникності

Класифікація грунтів та їх властивості

Швидкість просочування
12.5 літрів води (хв.)

Проник-
 ність
(хв/см)

Тип ґрунту Клас проникності

< 20 < 1.4 Гравій з піском, гравій,
крупний пісок

А – дуже добра про-
никність

20–30 1.4–2.1 Середній і дрібний пісок,
глинистий пісок В – добра проникність

30–180 2.1–12.8 Пісчаная глина С – помірна проникність

> 180 > 12.8 Глина або мул з малою
кількістю піску

Д – низька проникність

Швидкість 
Проникності води Тип ґрунту Проникність

Швидкість
проникності
води

< 1 Гравій < 0.4 < 150
5 Пісок 2 30
10 Дрібний пісок 4 15
15 Глинистий пісок 6 10
20 Пісчана глина 8 7.5
30 Глина 12 5
40 Глина 16 3.75
80 Важка мулиста глина 32 1.875
120 Дуже важка мулиста

глина
48 1.25

> 120 Мул > 48 > 1.25

Гідравлічна проникність

Це властивість грунту, що характеризує
легкість, з якою вода проходить через 
тріщини, порожнечі і пори в грунті.
Чим вище гідравлічна проникність - тим 
швидше відбувається інфільтрація.
Гідравлічна проникність грунту
залежить від наступних його властивостей:
• Тип грунту
• Пористість
• Розмір частинок
• Структура грунту
а також властивостей просочується
Рідини. 

Визначення придатності грунту для 
інфільтрації 

Придатність грунту для інфільтрації 
повинна бути визначена на основі 
інженерно-геологічних випробувань, які 
встановлюють величину гідравлічної 
проникності грунту і вимірюють рівень 
грунтових вод.

1. Польове випробування 
(польський метод) 

На відповідній глибині на рівні дна 
системи зробити отвір 30 см х 30 см в 
поперечному перерізі і 15 см в глибину. 
Намочити грунт водою. У разі піщаного 
ґрунту досить кілька відер. В грунтах з 
низькою проникністю намокання може 
зайняти декілька годин. Вилити 12.5 літрів 
води в отвір і виміряти швидкість 
просочування в хвилинах. На підставі часу 
просочування можна оцінити
категорію грунту і його придатність
для інфільтрації.

2. Польове випробування
(Американський метод)

Заповнити водою отвір діаметром
15 см до висоти 30 см. Після попереднього 
намочування (за аналогією з
польським методом) починається відлік
часу падіння рівня води з 30 см
до 27.5 см.

1. Метод емпіричних формул
Вимагає наявності даних по гранулометричному складу грунту, і значенням 
пористості. Цей метод дає приблизні результати.
2. Вимірювання гідравлічного ухилу
Випробування полягає в пропуску води через зразок відомого геометричного 
розміру і вимірі інтенсивності потоку і градієнта гідравлічного тиску і 
гідравлічного ухилу. Гідравлічна проникність визначається за формулою Дарсі:

де:
Q - інтенсивність потоку,
F - площа поперечного перерізу,
I - гідравлічний ухил.

3. Польовий метод (випробування вилуговуванням шляхом просочування) 
Випробування полягає в вимірі кількості часу, необхідного для падіння рівня 
води в попередньо змоченим шурф діаметром 15 і висотою 30 см.
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Обсяг резервуара вибирається таким чином, щоб він міг вмістити дощові опади тривалістю в інтервалі від 15 до 360 хвилин, максимальної
інтенсивності характерною для даного регіону. Імовірність переповнення резервуара визначається розрахунком, але не більше двох подій в 10 років.

Класс проникності
Гідравлічна проникність Коефіцієнт проникності

м/с м/г м/д Дарси

Дуже хороша :, гравій, крупний і однорідний
пісок 

> 10-3 > 3.6 > 86.4 > 100

Хороша: неоднорідний і середній пісок 10-4 – 10-3 0.36–3.6 8.64–86.4 10–100

Середня: дрібний пісок, лес 10-5 – 10-4 0.036–0.36 0.864–8.64 1–10

Низька: мулистий і глинистий іловатая глина,
піщаник

10-6 – 10-5 0.0036–0.036 0.0864–0.864 0.1–1

Напівпроникні гірські породи: глина, бруд,
отверділий мул, піщаний мул

10-8 – 10-6 0.000036–0.0036 0.000864–0.0864 0.001–0.1

Проникні гірські породи: мул, глинистий з-
вестняк, утрамбована мулиста глина, вапняна глина

<10-8 < 0.000036 < 0.000864 < 0.001

 
 

 
 

 

Q =  F *  ψ *  q [дм
3
/с]

Гідравлічна проникність для
різних типів грунтів

Мінімальна гідравлічна проникність 
грунту придатного для інфільтрації 
становить 10-3 м / с. 

Керівництво з проектування систем 
інфільтрації в грунт і регулювання 
потоку

Корисний об'єм системи блоків повинен 
бути розрахований на основі найменш 
сприятливих умов можливих
в даному регіоні. інфільтраційні
системи повинні мати можливість
зберігання дощової води зібраної на
даної площі водозбору. Обсяг дощових 
стоків, зібраний за перші 15 хвилин дощу 
містить найбільшу кількість домішок. З 
цієї причини відстійний резервуар і 
фільтри повинні бути встановлені перед 
входом в систему Stormbox
При зборі води з парковок і доріг, 
інфільтраційна система повинна бути 
захищена від попадання в неї 
нафтопродуктів за рахунок використання 
нафто і масло уловлювачів.

Керівництво по визначенню
розмірів резервуара з блоків Stormbox

Перед початком розробки інфільтраційної 
системи необхідно визначити призначення 
цієї системи:

• інфільтрація води в грунт
• зберігання води
• регулювання потоку
При проведенні гідравлічних розрахунків 
слід користуватись данімі
про опад, зазначеним в СНіП 23-01-99
«Будівельна Кліматологія». Інфільтраційні 
системи повінні буті розраховані з 
урахуванням інтенсівності опадів, 
характерною для даного регіону.
Системи інфільтрації и розподіліті

Захист системи від переповнення

При проектуванні підземних систем 
для інфільтрації і зберігання
дощових стоків повинна бути 
передбачена функція аварійного 
переливу. Функція аварійного 
переливу захищає систему від 
переповнення, викликаного опадами, 
інтенсивністю вище, ніж 
використовувалася під час розрахунку.

ня повинні мати резервуари відповідного 
обсягу для зберігання води в процесі її 
інфільтрації в ґрунт.

Для розрахунку розмірів резервуара
необхідні наступні дані:
• тип і площу поверхні водозбору [м2]
• тип ґрунту і його гідравлічна
проникність [м / с]
• розмір котловану ,, глибина установки 
системи і т. Д.

Розрахунок кількості стоків
на певній ділянці водозбору

Коефіцієнт поверхневого стоку ψ
показує відношення стоку на певному 
водозборі до кількості опадів на тій же 
площі (ψ <1).

де:
Q - кількість опадів
[Л / с]
F - площа водозбору [га]
ψ - коефіцієнт поверхневого стоку
q - розрахункова інтенсивність опадів 
[л / с • га]
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PIPES FOR LIFE Система дренажних блоків Stormbox

Якщо водозбір складається з поверхонь з різними коефіцієнтами стоку, можна
визначити коефіцієнт розподілу для всієї площі водозбору.

Коефіцієнт стоку на різних поверхнях.
Тип поверхні Коефіцієнт стоку

Криші:
- Похила: керамічна, металева, скляна, бетонна

- Похила: рубіройдна, цегляна
- плоска (до 3 ° або близько 5%): металева, скляна,

бетонна 
- Плоска рубіройдна (до 3 ° або близько 5%):
- зелена (нахил до 15 °): гумус глибина <10 см
- зелена (нахил до 15 °): гумус глибина> 10 см;

0.95
0.9
0.95
0.9
0.5
0.3

Вдосконалене дорожнє покриття:
- Асфальтові дороги
- Мощені з вузькими швами
- Мощені з широкими швами
- Плоскі поверхні без гравію
- Плоскі поверхні з гравієм
- Гравій

0.9
0.8
0.5
0.75
0.55
0.3

Рослинний ґрунт 0.2

Природний ґрунт 0.15

Парки й сади 0.1
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Рекомендації з проектування

Розрахунок кількості стоків, що надходять в систему призначену для регулювання потоку

 
 

 
 

 

V
st
 =  P . F . ψ [м

3

]

де:
Ψz - коефіцієнт розподілу поверхневого стоку
Ψi - коефіцієнт стоку для i-тій поверхні
Fi - розмір i-тій поверхні

де:

Vst - обсяг стоків за 
розрахунковий період [м3]
P - кількість опадів [м]
F - розмір площі водозбору [м2]
ψ - коефіцієнт поверхневого 
стоку

  Точна кількість опадів, але не менше 25 мм, 
в залежності від регіону, можна знайти в 
таблицях, в яких враховується тривалість 
опадів і точний період повторюваності в рік.
 
 При відомому обсязі стоків за 
розрахунковий період часу ви можете 
розрахувати необхідну кількість блоків 
Stormbox за допомогою наступного рівняння:
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Для стримування першої хвилі стоків необхідний 71 модуль системи Stormbox.

V
st
  = 0.029 • 500 = 14.5 м3

n =                   [шт]
V

st

V
s net

n =                    = 70,4 ≈ 71 шт.
14,5
0,206

Об'єм резервуара для регулювання стоку за розрахунковий період при ймовірності P = 20%
(Одна подія в п'ять років)

Тривалість дощових
опадів  
t (хв)

Кількість 
опадів (мм) Ємність резервуара

і кількість блоків
Водозбірна площа  (м2) ψ = 1

Р = 20 % 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

15 13.0
Об’єм (м3) 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1 10.4 11.7 13.0

Кількість блоків (шт) 7.0 13.0 19.0 26.0 32.0 38.0 45.0 51.0 57.0 64.0

30 16.4
Об’єм (м3) 1.6 3.3 4.9 6.6 8.2 9.8 11.5 13.1 14.8 16.4

Кількість блоків (шт) 8.0 16.0 24.0 32.0 40.0 48.0 56.0 64.0 72.0 80.0

60 20.0
Об’єм (м3) 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

Кількість блоків (шт) 10.0 20.0 30.0 39.0 49.0 59.0 68.0 78.0 88.0 98.0

120 24.1
Об’єм (м3) 2.4 4.8 7.2 9.6 12.1 14.5 16.9 19.3 21.7 24.1

Кількість блоків (шт) 12.0 24.0 36.0 47.0 59.0 71.0 82.0 94.0 106.0 117.0

300 28.1
Об’єм (м3) 2.8 5.6 8.4 11.2 14.1 16.9 19.7 22.5 25.3 28.1

Кількість блоків (шт) 14.0 28.0 41.0 55.0 69.0 82.0 96.0 110.0 123.0 137.0

360 29.0
Об’єм (м3) 2.9 5.8 8.7 11.6 14.5 17.4 20.3 23.2 26.1 29.0

Кількість блоків (шт) 15.0 29.0 43.0 57.0 71.0 85.0 99.0 113.0 127.0 141.0

де:
n - кількість блоків
Vst - обсяг першої хвилі стоку [м3]
VS netto - чистий обсяг системи Stormbox [м3] 
Рівний 0.206

ПРИКЛАД:
Дано:
F = 500 м2
P = 0,029 м (центральний регіон, тривалість 360 хв., Ймовірність Р = 2 роки)

Розрахунки були проведені для визначення коефіцієнта стоку ψ = 1. Для стоків з дахів, доріг і т.д. обсяг, зазначений в
таблиці, повинен бути помножений на площу поверхні і кількість опадів і розділений на відповідне значення
коефіцієнта стоку.0
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PIPES FOR LIFE Система дренажних блоків Stormbox

Тривалістьдощових
опадів
t (хв)

Кількість 
опадів (мм) Ємність резервуара

і кількість блоків
Водозбірна площа (м2 ) ψ = 1

Р = 20 % 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

15 19.1
Об’єм (м3) 1.9 3.8 5.7 7.6 9.6 11.5 13.4 15.3 17.2 19.1

Кількість блоків (шт) 10.0 19.0 28.0 38.0 47.0 56.0 65.0 75.0 84.0 93.0

30 24.1
Об’єм (м3) 2.4 4.8 7.2 9.6 12.1 14.5 16.9 19.3 21.7 24.1

Кількість блоків (шт) 12.0 24.0 36.0 47.0 59.0 71.0 82.0 94.0 106.0 117.0

60 29.3
Об’єм (м3) 2.9 5.9 8.8 11.7 14.7 17.6 20.5 23.4 26.4 29.3

Кількість блоків (шт) 15.0 29.0 43.0 57.0 72.0 86.0 100.0 114.0 129.0 143.0

120 35.0
Об’єм (м3) 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0 24.5 28.0 31.5 35.0

Кількість блоків (шт) 17.0 34.0 51.0 68.0 85.0 102.0 119.0 136.0 153.0 170.0

300 40.1
Об’єм (м3) 4.0 8.0 12.0 16.0 20.1 24.1 28.1 32.1 36.1 40.1

Кількість блоків (шт) 20.0 39.0 59.0 78.0 98.0 117.0 137.0 156.0 176.0 195.0

360 41.2
Об’єм (м3) 4.1 8.2 12.4 16.5 20.6 24.7 28.8 33.0 37.1 41.2

Кількість блоків (шт) 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0

Методика розрахунку обсягу резервуара відповідає стандартам ISSO 70-1, DWA-117 і СНиП 2.04.03-85.

Рекомендації з проектування

Програма для розрахунку резервуара
з блоків Stormbox

L =      
Σ(A • ψ) • 10-7 • r

D(n) 
• D • 60 • fz        

[м]
h k

f

2 2
(b • h • sr + (b +(     )) • D • 60 • fz • (     ))

Розрахунок обсягу системи інфільтрації
дощової води

Розміри резервуара можуть бути розраховані, 
наприклад, по наступною формулою відповідно до 
Європейського стандарту DWA-138:

де:
L - довжина резервуара для інфільтрації [м];
A - Площа [м2];
ψ - коефіцієнт стоку;
rD (n) - інтенсивність опадів [л / с • га];
D - тривалість опадів;
Fz - коефіцієнт запасу, fz = 1.2;
b - ширина системи [м];
h - висота системи [м];
Sr - коефіцієнт корисного об'єму
 (Для Stormbox sr = 0.955);
kf - гідравлічна проникність грунту [м / с].

Програма для розрахунку резервуара з блоків 
Stormbox. Ця програма допомагає визначити 
оптимальну кількість блоків для заданих 
максимальних розмірів резервуара (Д х Ш х В).



Обсяг системи Stormbox в залежності від розміру резервуара
Довжина 
резервуара  
у блоках

Довжина 
резервуара, м

Місткість одного ярусу м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

шт. м 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

1 1.2 0.206 0.412 0.618 0.824 1.030 1.236 1.442 1.648 1.854 2.060

2 2.4 0.412 0.824 1.236 1.648 2.060 2.472 2.884 3.296 3.708 4.120

3 3.6 0.618 1.236 1.854 2.472 3.090 3.708 4.326 4.944 5.562 6.180

4 4.8 0.824 1.648 2.472 3.296 4.120 4.944 5.768 6.592 7.416 8.240

5 6.0 1.030 2.060 3.090 4.120 5.150 6.180 7.210 8.240 9.270 10.300

6 7.2 1.236 2.472 3.708 4.944 6.180 7.416 8.652 9.888 11.124 12.360

7 8.4 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442

8 9.6 1.648 3.296 4.944 6.592 8.240 9.888 11.536 13.184 14.832 16.480

9 10.8 1.854 3.708 5.562 7.416 9.270 11.124 12.978 14.832 16.686 18.540

10 12.0 2.060 4.120 6.180 8.240 10.300 12.360 14.420 16.480 18.540 20.600

11 13.2 2.266 4.532 6.798 9.064 11.330 13.596 15.862 18.128 20.394 22.660

12 14.4 2.472 4.944 7.416 9.888 12.360 14.832 17.304 19.776 22.248 24.720

13 15.6 2.678 5.356 8.034 10.712 13.390 16.068 18.746 21.424 24.102 26.780

14 16.8 2.884 5.768 8.652 11.536 14.420 17.304 20.188 23.072 25.956 28.840

15 18.0 3.090 6.180 9.270 12.360 15.450 18.540 21.630 24.720 27.810 30.900

16 19.2 3.296 6.592 9.888 13.184 16.480 19.776 23.072 26.368 29.664 32.960

17 20.4 3.502 7.004 10.506 14.008 17.510 21.012 24.514 28.016 31.518 35.020

18 21.6 3.708 7.416 11.124 14.832 18.540 22.248 25.956 29.664 33.372 37.080

19 22.8 3.914 7.828 11.742 15.656 19.570 23.484 27.398 31.312 35.226 39.140

20 24.0 4.120 8.240 12.360 16.480 20.600 24.720 28.840 32.960 37.080 41.200

Розміри ємності також можуть бути
розраховані за формулою, наведеною
в стандарті ISSO 70-1.
Розрахунок необхідної кількості блоків, 
проводиться з урахуванням інфільтрації 
через дно і бічні стінки, або тільки через 
бічні стінки. Велика площа поверхні 
отворів на бічних стінках (близько 59% 
від загальної площі поверхні) забезпечує 
сприятливі умови для

Корисна ємність блоку складає 206 л, що в 3 рази більше, ніж ємність
аналогічної за розміром інфільтраційної траншеї, заповненої гравійно-
щебеневої сумішшю (ГЩС) великих фракцій. Один блок може замінити 
близько 1200 кг ГЩС (близько 0,69 м3 ) При коефіцієнті корисної обсягу 
30%, або, наприклад, близько 32 метрів труб ID 100 мм.

інфільтрації дощової води. також
необхідно перевірити працездатність 
систему з мінімальною інфільnтра-

ції через дно (замулений осад з
поганою проникністю, незадовільний 
технічний обслуговування).

STORMBOX
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Рекомендації з проектування

РОЗМІРИ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ РІЗНОЇ ПЛОЩІ ВОДОЗБОРУ І ТИПУ ГРУНТУ

Тип ґрунту
Середній коефіцієнт
проникності грунту k Місткість резервуара

і кількість блоків
Площа водозбору з даху (м2)

(м/с) (м/д) 100 150 200 250 300

Крупний пісок 10-3 86,4
Чистий об’єм (м3) 0.41 0.62 0.82 1.03 1.24

Кількість блоків (шт) 2 3 4 5 6

Середній пісок 6•10-4 43.2 
Чистий об’єм (м3) 0.62 1.03 1.24 1.65 2.06

Кількість блоків (шт) 3 5 6 8 10

Дрібний пісок 6•10-5 4.32 
Чистий об’єм (м3) 1.65 2.47 3.09 4.12 4.94

Кількість блоків (шт) 8 12 15 20 24

Мулистий або гли-
нястий пісок 6•10-6 0.432 

Чистий об’єм (м3) 2.88 4.12 5.77 7.21 8.65

Кількість блоків (шт) 14 20 28 35 42

Глина, мул < 10-8 < 8.6•10-4 
Чистий об’єм (м3)

Інфільтрація неможлива
Кількість блоків (шт)

Експлуатація Інфільтраційної системи

Розрахунок кількості блоків є
наближеним. Для отримання точних
розрахунків, будь ласка, зв'яжіться з
Відділом обслуговування клієнтів 
компанії Пайплайф.

3)

13.1. Технічне обслуговування
Інфільтраційні системи підлягають 
періодичній інспекції. Колодязі з 
отстойной частиною повинні 
перевірятися на рівень зібраного 
осаду. Рекомендується перевіряти 
резервуари кожні шість місяців і 
періодично видаляти зібране сміття. 
Перевірка також повинна проводитися 
до настання морозів. 

Резервуар для інфільтрації повинен 
бути:
• Захищений від листя та іншого 
сміття,
• Перебувати на достатній відстані від 
дерев (для захисту 

від пошкодження блоків розвивається 
кореневою системою),
• Блоки повинні бути прочищені,

13.2. Робота взимку
Мінімальний захисний шар над
блоками повинен бути не менше 
глибини промерзання грунту в цьому 
регіоні. В рамках заходів щодо захисту 
від промерзання, блоки можуть бути
покриті шаром керамзиту висотою
не менше 20 см. Ризик затоплення при
мінусових температурах малий, так як
проливні дощі дуже рідко падають на 
мерзлу землю. Максимальна
швидкість танення снігу становить
2 мм / год, що є меншою ніж 
інтенсивності дощових опадів.

TM JURMALA



Вимоги стандартів

При установці систем для інфільтрації 
Stormbox повинні бути дотримані
такі нормативні документи:

• СНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні 
мережі та споруди ».
• СНіП 3.05.04-85 * «Зовнішні мережі та
споруди водопостачання і каналізації »
• СП 40-102-2000 «Проектування і
монтаж трубопроводів систем 
водопостачання і каналізації з полімерних 
матеріалів »
• СНіП 3.02.01-87 «Земляні споруди, 
основи і фундаменти»
• СНіП 3.05.04-85 * «Зовнішні мережі та
споруди водопостачання і каналізації »
• СНіП 3.01.04-87 «Прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів. Основні положення"
• СНіП 23-01-99 «Будівельна 
кліматологія»
• PN -EN 1295-1: 2002 «Статичні
розрахунки для наземних і підземних 
трубопроводів при різних
умовах навантаження. Частина 1: Загальні
вимоги »;
• ATV-A 118E «Гідравлічні параметри і 
перевірка дренажної системи».
• DWA-A 138 «Проектування, 
будівництво та експлуатація об'єктів
для інфільтрації дощової води ».
• DIN 1989-1 «Система збору дощової 
води - Частина 1: Проектування, монтаж, 
експлуатація та технічне 
обслуговування».
• DIN 1989-3 «Система збору дощової 
води - Частина 3: Збірні резервуари для 
дощової води».
• BRL 52250 «Пластикові системи
для інфільтрації дощової води ».
• DWA A-117 «Конструкція резервуара 
для зберігання дощової води».



Система дренажних блоків StormboxTM JURMALA



Pipelife
м. Київ вул. Святошинська 20
+38 097 612 28 23
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