
Rysunek 2
Nowoczesny sposób 
uszczelniania wału przy 
pomocy elastycznego wału
z kołnierzem.

Legenda:
4 – wał z PCV; 5 – kołnierz;
6 – obciążnik

Rysunek 1
Standardowy sposób 
uszczelnienia wału przy 
pomocy geowłókniny 
przymocowanej do wału przy 
pomocy worków z piaskiem.

Legenda:
1 – wał; 2 – worki z piaskiem;
3 – geowłóknina

Wał przeciwpowodziowy z kołnierzem bocznym
Nowoczesny, skuteczny wał (zapora) przeciwpowodziowy z PCV

Przedstawiamy nowe, opatentowane i nie stosowane jeszcze roz-

wiązanie, które pomimo zachowania walorów wału mobilnego nie 

posiada jednak jego dotychczasowych wad. Unikalnym rozwiąza-

niem okazało się opracowanie konstrukcji wałów, które utrzymują 

najlepszy poprzeczny kształt dla zachowania skuteczności, kształt 

wycinka koła. Dodatkowo wał ten zespolono z kołnierzem, który jest 

opuszczany ze skarpy w kierunku wody powodziowej i stabilizowa-

ny przy pomocy szpilek lub ciężarków. Stosowanie takiego elementu 

jest od dawna praktykowane najczęściej poprzez wykładanie wałów 

ziemnych od strony wody folią, jednak nigdy do tej pory nie był on 

częścią wału elastycznego. Wał nowego typu pomimo tego, że nie 

wymaga podpierania workami lub innymi elementami wykazuje swą 

stateczność w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy, co po-

twierdziły przeprowadzone próby przez Komendę Wojewódzką Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

W trakcie ratowania życia i mienia jedynym liczącym się celem 

jest zero-jedynkowy wskaźnik osiągnięcia zamierzonego celu tak-

tycznego który potocznie nazywamy skutecznością. Obecnie stoso-

wane wały z reguły są spychane przez siły naporu wody, pękają na 

skutek przedarcia przez płynące w wodzie stałe elementy, lub wał 

na skutek rozmiękania gruntu z powodu penetracji wału ziemnego 

przez wodę powodziową zostaje rozmyty.

Jeżeli kilkukilometrowy wał chroniący część miasta, dzielnicy, 

miejscowość zostanie przerwany choćby w jednym miejscu to całe 

przygotowanie łącznie w wydatkiem na zakup sprzętu, jego maga-

zynowanie, szkolenie i pracę ratowników w ostatecznym rozrachun-

ku można uznać za zbędne.

Różnica pomiędzy standardowymi workami z piaskiem, a nową 

zaporą przeciwpowodziową:

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Standardowo wały produkowane są o długościach: 5; 10; 15 i 20 

mb. i promieniu r=50; 80, 100 cm. Na życzenie zamawiającego sze-

rokość kołnierza może być dowolna.

Rękaw może być zakończony oraz uszczelniony na dwa sposoby:
1. Złącze strażackie typu STORZ  52 lub 75 w zależności od wielko-

ści wału (długość, szerokość – pojemność). Złącze zakończone 

nasadą zamykającą i uszczelniającą. W tym przypadku bezpo-

średnio do wału podłącza się standardowy wąż strażacki, któ-

rym napełnia się wał.

2. Rękaw „nieuzbrojony”, napełniany przy pomocy standardo-

wej prądownicy strażackiej. Po napełnieniu rękawa zawija się

i uszczelnia przez zaciśniecie na nim standardowego, jednorazo-

wego paska zaciskowego z tworzywa sztucznego. Do każdego 

wału dodawane jest co najmniej dziesięć pasków. Nowe paski 

dostępne są w każdym punkcie z artykułami elektroinstalacyjny-

mi. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania znacznie zmniej-

szą się koszty wykonania wału oraz umożliwia napełnienie wału 

wodą z maksymalna wydajnością pompy zabezpieczając przy 

tym wał przed rozerwaniem przez nadmierne zwiększenie ciś-

nienia wody z pompy.

Każdy wał wyposażony jest w zawór odpowietrzający. Zawór umiesz-

czony jest zwykle po przeciwnej stronie wału niż rękawa do napeł-

niania.

Wały mogą być pakowane do transportu:
• Specjalne pokrowce transportowe.

• Bez pokrowca - zwijane zaciskane paskami.

Dodatkowo na obu końcach wału  mogą znajdować się uchwyty uła-

twiające ułożenie rękawa do napełnienia.

Materiał: Wał wykonany jest z 3-warstwowej tkaniny zbrojonej 

siatką poliestrową, powleczonej SCANTRAPEM (EN ISO 1421, DIN 

53354:SFS-EN 1876-1), odpornej na UV, starzenie, uszkodzenia me-

chaniczne. 

Gramatura materiału: 650 g/m2. 

Zakres temperatur użytkowania materiału: -35°C - +70°C.

W przeciwieństwie do materiałów gumy szlachetnej jak np. Hypalon 

nie wymaga specjalnej konserwacji podczas przechowywania.

UWAGA:
Produkt chroniony prawem na terenie Unii Europejskiej.

SPRZĘT PRZECIWPOWODZIOWY
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