Návod k vestavbě a montáži
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Vážení zákazníci,
těší nás, že jste se rozhodli pro odkalovací nádrž společnosti REWATEC. Naše
odkalovací nádrže MONOLITH jsou vhodné k vestavbě i v místech s náročnými
podmínkami, jako je vysoká podzemní voda nebo provozní zatížení. K tomu, aby
mohla být i za takových podmínek garantována jejich dlouhá životnost trvající
desetiletí, je důležité, abyste se seznámili s obsahy tohoto návodu k vestavbě a
těmito se řídili. O co budou problematičtější půdní poměry, o to důležitější bude
dodržování následujících bodů při vestavbě:
- kvalita zásypového materiálu
- stupeň zhutnění při zásypu stavební jámy
- nezbytnost suché/vlhké zeminy ve stavební jámě při vestavbě
Společnost REWATEC GmbH

1. Půdní poměry
Při vestavbě nádrže jsou velmi důležité vlastnosti okolní zeminy a její nosnost.
1.1 Druhy zeminy (A1 od obr. 1)
1.1.1 Nesoudržné zeminy, např. písek a štěrk
Nesoudržné zeminy jsou například písčité a štěrkovité zeminy s minimálním podílem zrn,
jejichž velikost je menší než 0,06 mm („jemné zrno“); podíl jemného zrna u písčitých a
štěrkovitých zemin činí například méně než 5 % hmotnosti.
Jednoduchý test: Vzorek zeminy stlačte a odhoďte: pokud se rozpadá, je zemina nesoudržná.
Nesoudržné zeminy zajišťují dobrou nosnost a vodopropustnost. Vhodné jsou i jako
zásypový materiál, pokud odpovídají kritériím uvedeným v bodech 2.1 a 2.2.
1.1.2 Soudržné zeminy bez organických složek, např. hlína a jíl
Soudržné zeminy bez organických složek, jako hlína a jíl, mají podíl jemného zrna nad 5 %.
Jednoduchý test: stlačený vzorek zeminy se při odhození nerozpadne.
Také tyto zeminy jsou nosné, mohou mít však negativní průvodní vlastnosti.
Nahromaděná hlína je obvykle téměř vodonepropustná. Tato vlastnost může při
srážkách nebo u vrstevní vody vést k „efektu vany“, kdy nádrž dlouhodobě stojí ve vodě
(viz také bod 1.2.1).
Informace: vniknutí jemného zrna do zásypového materiálu lze zamezit obložením stavební
jámy filtračním rounem.
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1.1.3 Soudržné zeminy s organickými složkami, např. mateční zeminy, jílovité zeminy
Soudržné zeminy s organickými složkami, jako jílovité zeminy a mateční zeminy, nejsou
celistvé, mohou být však použity jako zásypový materiál v horním rozsahu stavební jámy.

1.2 Další vlivy specifické pro zeminy
1.2.1 Podzemní voda, příp. vrstevní voda:
Podzemní voda a vrstevní voda by obecně neměla sahat výše než k horní straně nádrže.
Důležité upozornění: Nezbytné je provést kontrolu pojistky proti vztlaku! (viz Návod k
vestavbě DOKK7302)
Pro případ možného stavu hladiny podzemní vody nad horní hranou nádrže by měla být mezi
jímkou a šachtovým systémem zajištěna vodotěsnost pomocí svarového spoje vytvořeného ze
strany výrobce (příp. i ze strany stavby).
Alternativně lze konus / rozpěrný kroužek 800 také utěsnit vestavbou těsnění
(KKDS0075).
Na začátku a během procesu vestavby je nutno z jámy odčerpat podzemní nebo vrstevní
vodu, takže může vestavba proběhnout podle návodu v prostředí suché/vlhké zeminy.
1.2.2 Svahová poloha
Terén je nutno zkontrolovat z hlediska nebezpečí sesuvu zeminy a popřípadě stabilizovat (DIN
1054, E DIN 4084, místní úřady).
1.3 Budova
Jímka smí být zastavěna pouze v
případě, že zatížení vyvíjená při
zástavbě nejsou vyšší než provozní
zatížení.
Přitom je nutno se vyvarovat
nerovnoměrných a bodových zatížení.
Nutno je dodržet minimální vzdálenost
k budovám, pokud leží dno stavební
jámy hlouběji než podlaha sklepa (DIN
4123).
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1.4 Provozní zatížení / Stavební jáma
Tabulka udává přehled standardních provozních zatížení, pro která je systém nádrže
dimenzován, a z toho vyplývající rozměry stavební jámy. Dodatečné varianty by měly být
realizovány jen po dohodě.

Kombinace
šachty

Konus +
VS 20
(Standardní
rozsah
dodávky

Konus +
Rozpěrný
kroužek +
VS20

Konus +
BS 60
(VS 60 má
stejné
rozměry)

Oblast
použití

Pochozí

Při větší
hloubce
vestavby

Pojízdnost pro
osobní auta
(BS60)

Zatížení/

Chodci,
cyklisté/

Chodci,
cyklisté/

Osobní auta,
mikrobus

Kryt šachty

(Zatížení
na
nápravu)

A15 (-)

A15 (-)

Konus +
Rozpěrný
kroužek

Rozpěrný
kroužek
800 +
konus + VS
20

Rozpěrný
kroužek
800 +
konus +
VS 60/BS60
Prostorná
nástavba šachty,
větší hloubka
vestavby

Příprava*
Pojízdnost pro
nákladní auta

Prostorná
nástavba
šachty,
větší
hloubka
vestavby

Nákladní auta
(30) na
parkovacích
plochách,
areál firmy

Chodci,
cyklisté/

Chodci,
cyklisté /

A 15 (-)

A 15 (-)

na
parkovacích
plochách,
příjezdy
/

de / D400

B125 (2,2 t)

(11,5 t)

1010 - 1150

950 - 1650*

920 - 1060

Rozměry pro ML3512 a ML4512

610 - 750

1130 -1320

HT

2060 - 2200

2580 - 2770

2460 - 2600

2400 - 3100*

2370 - 2510

2770 - 2910

HB

2260 - 2400

2780 - 2970

2660 - 2800

2600 - 3300*

2570 - 2710

2970 - 3110

E

460 - 600

980 - 1170

860 - 1000

830 - 1500*

770 - 910

1170 - 1310

EZu

1320 - 1460

Rozměry pro ML6012
EZu

620 - 760

1140 - 1330

1020 - 1160

990 - 1660*

930 - 1070

1330 až 1470

HT

2300 - 2440

2820 - 3010

2700 - 2840

2640 - 3340*

2610 -2750

3010 - 3150

HB

2500 - 2640

3020 - 3210

2900 - 3040

2840 - 3540*

2810 - 2950

3210 - 3350

E

460 - 600

980 - 1170

860 - 1000

800 - 1500*

770 - 910

1170 - 1310

*přídavné betonové skruže a zákryty musejí být dodány ze strany stavby; uvedené rozměry
se vztahují ke stavebně max. přípustným rozměrům
Pro lepší přístupnost v rámci údržby doporučujeme nepřekračovat Emax.=1,20 m.
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45°-80°: Úhel svahu podle DIN 4124
500: Šířka pracovního prostoru podle DIN
4124
U zařízení se standardními
nádržemi je nutné mezi přítokem a
odtokem výškové přesazení 100
mm.

Typ nádrže

Délka (mm)

Šířka
(mm)

ML3512

2400

1240

ML4512

3070

1220

ML6012

3400

1220

Hloubku stavební jámy je potřeba stanovit podle následujících hledisek:
- poloha disponibilních, příp. plánovaných potrubí
- výška jímky (viz tabulka nahoře a bod 4)
- přípustné/nezbytné překrytí zeminou nad jímkou (standardně maximálně 1,50 m,
závisí to také na provozních zatíženích, viz bod 1.4)
- možnosti odtoku nebo přepadu

2. Instalace
DŮLEŽITÉ: Bezpodmínečně
věnujte pozornost správnému
vyrovnání konusu:
 Čisticí systém SOLIDO: rovná
strana ukazuje ke straně
přítoku
 Čisticí systém FLUIDO: rovná
strana ukazuje ke straně odtoku
Všechna další znázornění ukazují příklad
vyrovnání pro SOLIDO!
Vestavba smí být provedena jen v případě, že dno stavební jámy je suché, příp.
vlhké; popřípadě je nutné provést snížení podzemní vody.
2.1 Zásypový materiál na jímce (obložení (A3) a uložení (A2) v kapitole 3 od obr. 3)
Všeobecné informace: Zásypový materiál musí být dobře zhutnitelný a vodopropustný,
musí tvořit pevné utěsnění a nesmí poškodit povrch jímky. Obsahuje-li zásypový materiál
složky s ostrými hranami anebo špičaté složky, je nutno stěnu jímky chránit obložením
pískem.
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Směsi písku a drobného štěrku (SW a GW podle DIN 18196 a ENV 1046) jsou nejvhodnější
zásypové materiály, poněvadž při velmi malém podílu jemného zrna (jemné zrno: pod Ø 0,06
mm) vykazují křivku zrnitosti probíhající přes více frakcí. U označení směsí udává první číslo
velikost „oka“ (zjednodušeně Ø) nejmenšího zrna a druhé číslo udává velikost největšího
zrna: např. 0/32; 2/16; 2/8; 2/32; 4/16. Které směsi lze kam dodávat, velmi záleží na
regionálních štěrkovnách.
Štěrk do betonu, příp. upravená betonová suť zrnitosti 0/32 jsou zvlášť vhodné pro
vestavbu do jílovitého prostředí, při podzemní a vrstevní vodě. Při podzemní a vrstevní vodě
je zvlášť nutné věnovat pozornost dobrému zhutnění, a to i na těžko přístupných místech.
Drť je drcená hornina frakce 2/32 a je jako zásypový materiál zásadně vhodná; vzhledem k
její ostrohrannosti musí být jímka chráněna proti poškození, např. obložena pískem.
Zemina z výkopu, směsi písku a drobného štěrku s mezerovitou křivkou zrnitosti
jsou jako zásypový materiál vhodné v případě, že odpovídají kritériím uvedeným pod
bodem „Všeobecné informace“.
Mateční zemina, jíl, hlíny a jiné soudržné zeminy jsou jako zásypové materiály nevhodné.
Vplavování je přípustné cíleně na jednotlivá místa (nikoli na velké plochy!). Přitom by měl
být použit materiál, který se nerozměšuje. Dobré zkušenosti jsou s velmi cenově výhodným
jemným pískem s velikostí zrna 0,1.

2.2 Zásyp mimo obložení jímky (A4 v bodě 3 od obr. 7)
Všeobecné informace: Lze použít zeminu z výkopu nebo jiný materiál, který je dostatečně
stabilní a vsakování schopný.
Aplikovatelné metody zásypu a zhutnění jsou popsané v kapitole 3.
K metodám, které nelze aplikovat, patří zejména vplavování. Zhutnění se nedosáhne,
směs se rozměšuje a stabilní utěsnění nevznikne.

2.3 Nosná vrstva (pojízdné verze, viz bod 1.4 a upozornění v bodě 3 obr. 12). Použít je
třeba horninu frakce 2/45.

2.4 Potrubí
Přívodní potrubí by mělo být položeno se spádem k jímce (>1 %; Návod k instalaci).
Přepadové potrubí, příp. odtokové potrubí by mělo mít silnější spád od jímky než
přítokové potrubí k jímce.
Zásobovací potrubí je nutno uspořádat tak, aby se zamezilo zaplavení prostoru napojení
agregátu (např. sklepa) při plné (přeplněné) nádrži. Toto lze realizovat například dostatečně
silným spádem potrubí od domu k jímce. Nebo instalací utěsnění.
Odolnost proti mrazu: Potrubí je nutno vestavět tak, aby byla zajištěna odolnost proti
mrazu. Toto je nutno stanovit podle klimatických podmínek daného místa, popřípadě po
dohodě s úřady.
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Zavzdušnění a odvzdušnění: Bezpodmínečně je nutno věnovat pozornost dostatečnému zavzdušnění
a odvzdušnění.
Přívodní potrubí musí být odvzdušněno nad střechou (efekt komínu) – nebo ekvivalentně. Na
straně odtoku je nutno zabezpečit neomezený přívod čerstvého vzduchu. Viz obr. (příklad).

3. Postup při vestavbě pochozího provedení
(realizace v pořadí podle obrázků)
Vykope se stavební jáma (poloha a
velikost viz kapitola 1) a
– pokud je dostatečně suchá, nanejvýš
vlhká – opatří se 200 mm silnou
vodorovnou úložnou vrstvou ze
zásypového materiálu (A2) podle bodu
2.1, která se dobře zhutní (strojově
nebo ručním pěchovadlem ve 3
pracovních krocích vždy po 100mm
vrstvě).
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Nádrž se opatrně, např.
zavěšená na pásech, umístí do
jámy.

Nainstalujte šachtové nástavce a
nádrž vodorovně vyrovnejte.
INSTRUKCE: U zvoleného čisticího
systému dbejte na nezbytné správné
vyrovnání konusu, viz bod 2. Konus
(nebo popřípadě rozpěrný kroužek 800)
může být za účelem upevnění spojen s
nádrží šrouby (ze strany stavby).
V závislosti na přepravě může být
konus na nádrži již šrouby upevněn.

Nádrž se naplní vodou cca do výšky
600 mm.
U malého čisticího zařízení SOLIDO
bezpodmínečně před naplněním nádrže
naplňte násosky pomocí hadice
vodou! (při zcela prázdných násoskách
hrozí nebezpečí vztlaku)
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Zásyp a zhutnění na nádrži
zásypovým materiálem A3 (podle
bodu 2.1) o tloušťce nejméně 300
mm a dále s odstupem jiným
materiálem, jako např. zeminou z
výkopu A4 (podle bodu 2.2) až k
výšce prvního naplnění vodou.
Instrukce ke zhutnění:
- Nástroj ruční pěchovadlo, možné i
použití lehkých strojů, je nutno se
vyvarovat kontaktu se stěnou
nádrže.
- Stabilní utěsnění bude
zabezpečeno jen v případě, že
zhutnění proběhne ve vrstvách
po 100 mm (také u strojů), viz
ENV1046.
Při lehkých provozních zatíženích
(A15 v tabulce v bodě 1.4) stačí
jeden pracovní krok na vrstvu. Při
větších provozních zatíženích jsou
nutné 3 pracovní kroky. To platí
také pro vestavbu v soudržné
zemině (viz 1.1.2).
Nádrž se naplní vodou cca 100 mm
pod odtokovým, příp.
přelivným otvorem.

Prostor se až pod dolní hranou přípojek
nádrže zasype a zhutní, jak je popsáno
u obr. 7.
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Umístí se trubkové vedení a
šachta k odstranění kalu.

Prostor v horním rozsahu
nádrže se zasype a zhutní, jak je
popsáno u obr. 7.
Šachtový systém je nutno zasypat o
tloušťce nejméně 200 mm a zhutnit.
Zhruba 200 mm nad horní stranou
jímky lze zásyp A4 nanést bez zhutnění.

Znázornění vestavěné nádrže s
vybavením pro pochozí verzi.
Detailní znázornění vestavby při
větších provozních zatíženích se
nacházejí v technických
dokumentacích pro kompletní sadu
osobního auta (DORW2126) a
rozpěrný kroužek (DORW2127), viz
také bod 1.4).

UPOZORNĚNÍ k zařízením se dvěma nádržemi:
Při nasazení obou nádrží je nutno věnovat pozornost tomu, aby obě nádrže
byly nasazeny ve stejné výšce!
Další instrukce k montáži naleznete v Technické dokumentaci pro SOLIDO (DOKK5105),
příp. FLUIDO (DOKK3101)
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4. Hlavní rozměry, standardní přípojky
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5. Standardní rozsah dodávky
Konus
Nástavec pro revizní otvor 800 nebo rozpěrný
kroužek 800:
-

pasuje k prodloužení šachet VS 60 a VS 20 a
rozpěrnému kroužku 600

-

plynulá nastavitelnost výšky VS 60, VS 20 a
rozpěrný kroužek od 600 do 140 mm

-

max. možnost zkrácení válcovité části 125 mm

-

vodotěsné spojení k reviznímu otvoru lze vytvořit
pomocí těsnicího kroužku a šroubů
(-> není obsaženo v rozsahu dodávky, viz bod 6. Příslušenství)

UPOZORNĚNÍ: U zvoleného čisticího systému
bezpodmínečně věnujte pozornost správnému
vyrovnání!

-

VS 20
výška 250 mm
plynulá nastavitelnost výšky na konus
140 mm

Horní kryt

s dětskou pojistkou:

A zavřeno

B otevřeno

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Dbejte na to, aby po všech pracích na odkalovací nádrži byla dětská pojistka horního krytu
vždy zase uzavřena!
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Montážní sada pro šachtu
Pro FLUIDO (ROFE0653)
- 1 kus těsnění DN 50 (1)
- 1 kus držák kabelu (2 + 3)
- 3 kusy závěsných šroubů (4)

Pro SOLIDO (ROFE0654)
- 1 kus těsnění DN 40 (1)
- 1 kus těsnění DN 50 (2)
- 1 kus držák kabelu (3 + 4)

K montáži průvlečných těsnění jsou nutné pasující otvory.

Kontakt:
GREATFLEX s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel.: +420 777 223 318
e-mail: info@primajimky.cz
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