Dokumentacja techniczna
Zbiornik Torus
Zastosowanie : bezodpływowy zbiornik na ścieki oraz zagospodarowanie
wody deszczowej
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1. Umiejscowienie zbiornika
1.1 Położenie zbiornika względem budynków
Wykop, w którym zostanie posadowiony zbiornik nie powinien znajdować się zbyt blisko budynków
(Paragraf 3, Rys. 1). Przestrzeń nad zbiornikiem można zabudować tylko jeżeli ciężar konstrukcji nie
przekroczy obciążeń określonych dla klasy obciążenia B125 (Paragraf 1.2).
1.2 Dopuszczalne obciążenie zbiorników
Klasa A15 (obciążenie ruchem pieszym i rowerowym): brak dodatkowych wymagań dotyczących
sposobu posadowienia zbiornika.
Klasa B125 (obciążenie ruchem samochodowym, maks. dopuszczalny nacisk na oś ≤ 2,2 tony):
minimalna odległość pomiędzy poziomem gruntu a szczytem zbiornika powinna wynosić co najmniej
600 mm, więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji technicznej Rury wznoszącej
DN300.
1.3 Warunki gruntowe
Poziom wody gruntowej nie może znajdować się powyżej szczytu zbiornika. Ponadto, głębokość
zakopania zbiornika powinna być co najmniej dwukrotnie większa niż odległość pomiędzy dnem
zbiornika a lustrem wody gruntowej (o ile to znajduje się wyżej). W przeciwnym wypadku może dojść
do uszkodzenia zbiornika na skutek siły wyporu.
W gruntach gliniastych nawodnionych lustro wody gruntowej nie może znajdować się nad dnem
zbiornika wyżej niż 150 mm.
1.4 Posadowienie zbiornika w pobliżu skarpy
Przed instalacją zbiornika w pobliżu skarpy należy sprawdzić stabilność gruntu (patrz DIN 1054
wydanie 1/2003, E DIN 4084 wydanie 11/2002) i w razie konieczności wzmocnić go, np. przy pomocy
ściany oporowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z odpowiednimi
służbami / firmami budowlanymi.
1.5 Wykop
W przypadku instalacji zbiornika w gruntach spoistych zwartych nie ma specjalnych wymagań
dotyczących kąta nachylenia skarpy wykopu o ile jego głębokość nie przekracza 1,5 m (Paragraf 3,
Rys. 2, 15a i 15b, wymiar A3) oraz gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości
równej głębokości wykopu. Pomiędzy ścianami (skarpami) wykopu, powinno pozostać ok. 200 mm
wolnej przestrzeni, tak aby można było ją wypełnić obsypką, którą należy zagęścić. W przypadku
wykopów głębszych niż 1,75 m należy pozostawić co najmniej 500 mm wolnej przestrzeni pomiędzy
ścianami wykopu a zbiornikiem. Grubość obsypki powinna wynosić co najmniej 300 mm (Paragraf 3,
Rys. 15a i 15b).
W przypadku gruntów sypkich (gruboziarnisty piasek, żwir) powyższe informacje mają zastosowanie
dla wykopów o głębokości 1,25 m i większej.
Wytyczne przedstawione w Paragrafie 3, Rys. 3-15 należy przestrzegać także jeżeli odległość
pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu wynosi 500 mm.
1.6. Dodatkowe wymagania
Przed instalacją zbiornika należy usunąć przewody, rury, korzenie oraz inne przedmioty znajdujące się
w gruncie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia instalacji lub zbiornika. Maksymalna dopuszczalna
odległość pomiędzy poziomem gruntu a szczytem zbiornika wynosi 1,5 m.
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2. Instalacja zbiornika
2.1. Obsypka zbiornika
Materiał obsypki powinien być możliwy do ścisłego zagęszczenia oraz wodoprzepuszczalny. Powinien
utworzyć zwartą obudowę zbiornika. Jeżeli materiał wypełnienia posiada elementy o ostrych
krawędziach, ściany zbiornika należy zabezpieczyć warstewką piasku.
Żwir obtoczony – sugerowany przez nas!
Maksymalny zakres ziaren 8/16 mm (alternatywnie 12/16 mm lub 8/12 mm)
Zalety:
• Łatwo urabialny
• Żwir znakomicie się sam zagęszcza
• Zapobiega wytwarzaniu się kawern
• Materiał jest luźno usypany w wykopie po czym bez dużego wysiłku zagęszcza się przy użyciu
ubijaka, nawet w dolnych partiach zbiorników Blue Line i NEO
• Lżejszy od piasku zasypowego
• Nie jest wodochłonny i umożliwia łatwy odpływ wody zgromadzonej wokół zbiornika
• Bardzo duża wytrzymałość, tworzy doskonałą podporę ścianek zbiornika
• Nie wymaga specjalistycznej wiedzy
Piasek zasypowy
Zalety:
• Dostępny praktycznie wszędzie
Wady:
• Porównywalnie trudniejszy w obróbce
• Musi być zagęszczany w precyzyjnie odmierzonych warstwach (również w trudno dostępnych
miejscach)
• Zagrożenie tworzenia się kawern, szczególnie w dolnych partiach zbiorników Blue Line i NEO
• Powinien być używany jedynie przez ekspertów
• Brak dostatecznego odporu gdy jest nasycony wodą
• Cięższy od żwiru lub grysu
• Może łatwo zostać wypłukany
Grys
Zalety:
• Łatwiejszy w obróbce od piasku ale trudniejszy od żwiru
• Bardzo duża wytrzymałość, dobra podpora zbiornika
• Lżejszy od piasku
• Nie chłonie wody, pozwala na łatwy odpływ wody zgromadzonej wokół zbiornika przy wysokim
poziomie wód gruntowych
Wady:
• Musi być bardzo dokładnie zagęszczany, w przeciwnym wypadku powstaną kawerny
• Nie wszędzie dostępny
• Powinien być stosowany tylko przez ekspertów
Kruszywo recyklingowe (kruszony beton)
Maksymalny zakres ziaren 0/32 mm
Zalety:
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• Ekstremalnie wysoka wytrzymałość, zagęszcza się szczególnie dobrze wokół zbiornika
Wady:
• Musi być zagęszczane w dokładnie usypanych warstwach o odpowiedniej miąższości
• Niebezpieczeństwo formowania się kawern, szczególnie w otworach zbiorników płaskich i pod
nimi oraz w dolnych partiach zbiorników Blue Line i NEO
• Powinno być stosowane tylko przez ekspertów
2.2 Wypełnienie pozostałej części wykopu (zasypka)
Jako zasypkę można wykorzystać ziemię z wykopu (Paragraf 3, Rys. 1) lub inne materiały pod
warunkiem, że są wystarczająco stabilne i przepuszczalne.
2.2.1 Podsypkę zbiorników narażonych na obciążenie ruchem samochodowym należy wykonać
z mieszanki o ziarnistości 2-45 mm.
2.3 Zagęszczanie obsypki
2.3.1 Sposób zagęszczania obsypki przedstawiono w Paragrafie 3.
2.3.2 Podczas zagęszczania nie należy używać wody. Utrudnia ona osiągnięcie właściwego poziomu
zagęszczenia. Ponadto może prowadzić do niestabilnego zagęszczenia gruntu.
Wodę można dodać do obsypki jeżeli składa się ona z drobnoziarnistego piasku (0-0,1 mm)
i wykorzystana jest wyłącznie do wypełnienia otworu w środku zbiornika (Paragraf 3, Rys. 13.1).
Powinna stanowić ona jedynie uzupełnienie mechanicznego zagęszczania.
W celu poprawnego zagęszczenia obsybki w otworze zbiornika należy wypełnić go piaskiem,
a następnie ubić np. za pomocą ubijaka ręcznego.
2.4 Rury
2.4.1 Rurę dopływową należy ułożyć tak, aby zachować co najmniej 1% spadek w kierunku do
zbiornika (Paragraf 3, Rys. 8).
2.4.2 Spadek rury przelewowej / odpływowej w kierunku od zbiornika powinien być większy niż rury
dopływowej (Paragraf 3, Rys. 14b).
2.4.4 Rurociąg zasilający łączący budynek ze zbiornikiem należy ułożyć w taki sposób, aby
w przypadku przepełnienia zbiornika zapobiec zalaniu pomieszczenia z którego on wychodzi, np.
piwnicy. Można to zrobić zachowując odpowiednio duży spadek rurociągu w stronę zbiornika lub
instalując zawór przeciwzwrotny .
2.4.5 Rury należy zakopać na tyle głęboko, aby zapobiec ich zamarzaniu. Dokładna minimalna
głębokość zakopania rur zależna jest od lokalnych warunków klimatycznych. W razie potrzeby należy
skontaktować się z odpowiednią jednostką (urzędem lub dystrybutorem).
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3. Przewodnik instalacji

nr paragrafu, w którym można znaleźć dodatkowe informacje
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4. Wymiary
4.1 Torus 800
Wymiary standardowych uszczelek pasujących do rur kanalizacyjnych o znormalizowanych
średnicach znajdują się w Paragrafie 5.1.
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4.2 Torus 1500
Wymiary standardowych uszczelek pasujących do rur kanalizacyjnych o znormalizowanych
średnicach znajdują się w Paragrafie 5.1.
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5. Akcesoria
5.1 Uszczelki
Uszczelki wargowe przedstawione na poniższych rysunkach stanowią standardowe wyposażenie
zbiorników. Ich ilość i rozmiar zależy od rodzaju specyfikacji technicznej zbiornika i zakresu dostawy.

*Średnica otworu w zbiorniku
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5.2 Rura wznosząca DN 300
• regulowana wysokość
• można ją skrócić przycinając ją
za pomocą piły. Wskazówka:
W celu wykorzystania
w sposób optymalny
dostępnej przestrzenia zaleca
się, aby rura wznosząca nie
było wsunięte w zbiornik
głębiej niż na 50 mm
• można ją przedłużyć przy
pomocy standardowych rur
kanalizacyjnych DN300
• dopuszczona do użytku na
terenach obciążonych ruchem samochodowym
• dostarczana wraz z odrębną dokumentacją techniczną
5.3 Montaż uszczelki wargowej DN50
(dołączonej do systemów zagospodarowania wody deszczowej)
A Otwór w rurze wznoszącej pod uszczelkę wargową DN50 –
średnica Ø58 mm
B Uszczelka wargowa DN50 –większa część uszczelki powinna
znajdować się na zewnątrz rury wznoszącej
C Rura osłonowa DN 50
Montaż:
Obrócić rurę wznosząca tak, aby jedno z miejsc przeznaczonych
pod uszczelkę wargową DN50 (A) pokryło się z osią rury
osłonowej. Następnie wywiercić w tym miejscu otwór Ø58 mm,
np. przy użyciu otwornicy. Sfazować zewnętrzną i wewnętrzną
krawędź otworu, a dalej przeciągnąć przez niego oraz rurę
osłonową przewód. Wcisnąć rurę osłonową w uszczelkę na
ok. 40 mm w głąb rury wznoszącej.
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Rewatec GmbH Luty 2013
Wszelkie prawa oraz zmiany są zastrzeżone.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.
Zawartość instrukcji stanowi część warunków gwarancji.
Podczas montażu postępować zgodnie z przepisami dot. bezpieczeństwa
oraz innymi przepisami dotyczącymi montażu zbiorników podziemnych.
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