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1.

Úvod

Tato dokumentace poskytuje informace a podklady pro projekci a/nebo instalaci výrobku (zařízení). Je
určena zejména pro:
•
•
•

osoby provádějící návrh a projekci výrobku (zařízení)
osoby provádějící přepravu výrobku (zařízení)
osoby provádějící instalaci a stavební osazení výrobku (zařízení)

Ve všech případech se předpokládá, že jde o osoby s odpovídající odbornou kvalifikací pro provádění
uvedených činností.
Dokumentace obsahuje důležité pokyny, informace a bezpečnostní upozornění.
Prosíme Vás, aby jste si dokumentaci před projekcí, instalací a jakoukoliv manipulací
s výrobkem (zařízením) důkladně přečetli a v případě jakýchkoliv nejasností se
obrátili na firmu ASIO, spol. s r.o.
Velmi důležité pokyny a upozornění jsou v této dokumentaci zvýrazněny graficky následujícím způsobem:

Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit ohrožení osob nebo majetku.

Zakázané činnosti.

Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit poškození výrobku (zařízení).

Jiné důležité pokyny.

2.

Popis a funkce odlučovače

2.1

Všeobecně

Jedná se o typovou řadu odlučovačů lehkých kapalin splňující požadavky EN 858-1 vyráběnou v různých
variantách a velikostech. Použitý koalescenční odlučovač je vždy třídy I dle EN 858-1. Typová řada rovněž
zahrnuje dočišťovací sorpční stupeň tvořící buď součást odlučovače nebo dodávaný samostatně.

2.2

Velikosti a varianty odlučovačů

Odlučovače AS-TOP jsou vyráběny v jednotlivých velikostech odlišujících se jmenovitým průtokem a
variantách provedení odlišujících se:
•
•
•
•
•

způsobem odlučování lehkých kapalin (koalescence nebo koalescence + sorpce)
provedením nádrže (nádrží) z hlediska konstrukce, tvaru a použitého materiálu
způsobem instalace a stavebního osazení
počtem nádrží
velikostí kalojemu

Konkrétní velikost a varianta odlučovače je specifikována pomocí typového značení.

7

Odlučovač lehkých kapalin AS-TOP
Projekční a instalační podklady

2.3

Materiálové provedení

Nádrž odlučovače je dle varianty provedena z plastu (PP, PE), nerez oceli nebo betonu. Technologické
přepážky, vestavby a ostatní funkční části jsou vyrobeny z plastu (PP, PE) nebo nerez oceli, na vložky
koalescenčních filtrů je použita PUR pěna.

2.4

Sestavy nádrží odlučovače

Dle jmenovité velikosti a varianty může být celý odlučovač sestaven z jedné nebo několika nádrží. Způsob
sestavení konkrétní velikosti a varianty odlučovače je uvedeno v „KATALOG. Odlučovače lehkých kapalin
AS-TOP.“

2.5

Schéma typového značení

AS-TOP .. … … /… … … … …
označení specifikující jmenovitou velikost (NS)
označení specifikují technologickou charakteristiku zařízení
P – gravitačně koalescenční odlučovač s usazovacím prostorem pro velké množství
kalu (300 x NS)
VF – gravitačně koalescenční odlučovač s usazovacím prostorem pro střední
množství kalu (200 x NS)
RC – gravitačně koalescenční odlučovač s usazovacím prostorem pro malé množství
kalu (100 x NS)
PS – gravitačně koalescenční odlučovač s a dočišťovacím stupněm se sorpčním
filtrem a usazovacím prostorem pro velké množství kalu (300 x NS) a
dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem
VFS – gravitačně koalescenční odlučovač s a dočišťovacím stupněm se sorpčním
filtrem a usazovacím prostorem pro střední množství kalu (200 x NS) a
dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem
RCS – gravitačně koalescenční odlučovač s a dočišťovacím stupněm se sorpčním
filtrem a usazovacím prostorem pro malé množství kalu (100 x NS) a
dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem
KAL S300 – usazovací prostor pro velké množství kalu (300xNS)
KAL S200 – usazovací prostor pro střední množství kalu (200xNS)
KAL S100 – usazovací prostor pro malé množství kalu (100xNS)
SOR – dočišťovací stupeň se sorpčním filtrem
LK – gravitačně koalescenční odlučovač bez usazovacího prostoru
bez označení – bez obtoku
bxx – s obtokem pro převedení průtoku nad jmenovitý průtok; xx značí celkový průtok
s obtokem v l/s
označení specifikující způsob uložení nádrže (nádrží)
E – uložení pod úroveň terénu
F – uložení na podlahu
TV – pouze technologická vestavba bez nádrže
označení specifikující tvar nádrže
O – válcová
R – hranatá
E – oválná
označení specifikující konstrukci nádrže (nádrží) odlučovače
S – samonosná nádrž
N – nesamonosná nádrž - jednoplášťový skelet
PB – tzv. plast-betonová konstrukce nádrže, kdy je nádrž vytvořena dvouplášťovým
plastovým skeletem patřeného armovací výztuží v meziprostoru dvouplášťového
skeletu, který je v místě instalace vyplněn betonem
označení specifikující materiál nádrže (nádrží) odlučovače
PP –polypropylen
PE – polyethylen
EDL – nerezová ocel
B - beton
označení specifikující provedení nádrže ČOV z hlediska uzpůsobení pro instalace pod hladinu spodní vody
bez označení – není uzpůsobena
SV – je uzpůsobena
Poznámka: … - základní označení používané vždy; … - doplňující označení používané pouze v případě potřeby
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2.6

Funkce odlučovače

2.6.1

Odlučovač s lapačem kalu a odlučovacím prostorem
usměrňovač průtoku

zachycené lehké kapaliny

přítokové potrubí
odtokové potrubí

koalescenční filtr
lapač kalu

plovákový uzávěr
odlučovací prostor

usazený kal

odtokový kanál

Odpadní voda natéká do lapače kalu kde dojde k usazení sedimentujících látek (např. písku) u dna ve
formě kalu, zachycení vzplývavých látek (plovoucích nečistot) a částečnému odloučení LK. Průtok lapačem
kalu je usměrněn pomocí usměrňovače průtoku. Z lapače kalu natéká mechanicky vyčištěná odpadní
voda do odlučovacího prostoru. Mezi lapačem kalu a odlučovacím prostorem je u některých variant
osazen kalový filtr. V odlučovacím prostoru dojde kombinací gravitačního (před kaolescenčním filtrem)
a koalescenčně-gravitačního (za koalescenčním filtrem) principu k separaci lehkých kapalin od vody a
jejich shromáždění v u hladiny v prostoru pro zachycené lehké kapaliny. Vyčištěná voda potom odtéká
odtokovým kanálem do odtokového potrubí. Při dosažení maximální výšky zachycených lehkých kapalin
v prostoru za koalescenčním filtrem dojde vlivem rozdílu hustoty vody a lehkých kapalin k automatickému
uzavření odtokového kanálu pomocí plovákového uzávěru. Po odčerpání zachycených lehkých kapalin
je potom pro další provoz plovákový uzávěr nutné ručně otevřít. Podle jmenovité velikosti a varianty
odlučovače může být lapač kalu a odlučovací prostor v jedné společné nebo v několika samostatných
nádržích.
2.6.2

Odlučovač s lapačem kalu, odlučovacím prostorem a dočišťovacím stupněm
sorpční filtr

odtokové potrubí

lapač kalu

odlučovací prostor

dočišťovací stupeň

První dva stupně vždy tvoří lapač kalu a odlučovací prostor které fungují shodně jak je popsáno v 2.6.1.
V dočišťovacím stupni je osazen sorpční filtr naplněný sorbentem, který na sebe váže zbytkové množství
lehkých kapalin ve vodě po průtoku odlučovacím prostorem. Po průchodu přes sorpční filtr odtéká
vyčištěná voda do odtokového potrubí. Podle jmenovité velikosti a varianty odlučovače může být lapač
kalu, odlučovací prostor a dočišťovací stupeň v jedné společné nebo v několika samostatných nádržích.
2.6.3
Obtok odlučovače
V případě varianty s obtokem je odlučovač opatřen obtokovacím okruhem, který převede průtočné množství
vody nad jmenovitý průtok NS mimo lapač kalu a odlučovací prostor případně dočišťovací stupeň. Obtok je
řešen jak vně, tak i mimo odlučovač tak, aby nedocházelo k propláchnutí kalového a odlučovacího prostoru.
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2.7

Výstroj, vybavení a příslušenství odlučovače

2.7.1
Všeobecně
Výstroj, vybavení a příslušenství odlučovače tvoří:
•
•
•
•

koalescenční filtr
plovákový uzávěr
sorpční filtr
pumpička pro odběr vzorků (na zvláštní objednávku)

2.7.2
Koalescenční filtr
Koalescenční filtr je sestaven z koalescenční vložky z PUR pěny vložené do rámu z nerez oceli. Filtr je
možné jednoduchým způsobem vyjmout (vložit) na určené místo do nádrže odlučovače. Po vytažení filtru je
možné vložku z rámu vyjmout a vyměnit za novou. Podle jmenovité velikosti a varianty je odlučovač vybaven
jedním nebo několika filtry.
2.7.3
Plovákový uzávěr
Plovákový uzávěr zajišťuje uzavření odtoku z odlučovače v případě dosažení maximálního projektovaného
množství zachycených LK. Pracuje na principu rozdílu hustoty lehkých kapalin a vody. Je vyroben z nereové
oceli a je možné jej ve výrobě nastavit na hustotu lehké kapaliny 850, 900 nebo 950 kg/m3. Po uzavření
plovákového uzávěru je nutné po odčerpání zachycených lehkých kapalin jednoduchým způsobem ručně
odblokovat.
2.7.4
Sorpční filtr
Sorpční filtr je tvořen rámem ve kterém jsou uloženy koše z nerez oceli naplněné fibroilovými vlákny ve
formě cupaniny (obchodní název Fibroil – stříž). Jednotlivé koše je možné jednoduchým způsobem z rámu
vyjmout (vložit).
2.7.5
Pumpička pro odběr vzorků
Pumpička umožňuje odběr vzorků vody na odtoku z odlučovače. Jedná se o jednoduchou ruční pumpu která
umožňuje odtažení vzorku vody z odběrového místa. Tato pumpička není součástí dodávky.

10

Odlučovač lehkých kapalin AS-TOP
Projekční a instalační podklady

3.

Všeobecné pokyny pro projektování

3.1

Všeobecně

Dobře navržený projekt je základním předpokladem pro úspěšnou očekávanou funkci odlučovače. Pří
projektování doporučujeme postupovat následujícím způsobem:
•
•
•

vyberte odpovídající typ odlučovače
zvolte celkovou dispozici odlučovače
vyřešte detaily týkající se napojení přítokového a odtokového potrubí
Před projektováním doporučujeme se seznámit s EN 858-2.

3.2

Výběr typu odlučovače

3.2.1

Všeobecně

Pří výběru typu odlučovače doporučujeme postupovat následujícím způsobem:
•
•
•
•
•

stanovte odpovídající jmenovitou velikost odlučovače NS
stanovte odpovídající velikost lapače kalu
vyberte odpovídající variantu odlučovače z hlediska odtokových parametrů
vyberte odpovídající variantu nádrží odlučovače z hlediska požadavků na místo instalace
vyberte konkrétní provedení odlučovače dle výše stanovených ukazatelů a požadavků z
„KATALOG. Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP.“

3.2.2
Jmenovitá velikost odlučovače
Potřebnou jmenovitou velikost odlučovače stanovte podle EN 858-2.
3.2.3
Velikost lapače kalu
Potřebnou velikost lapače kalu stanovte podle EN 858-2.
3.2.4
Varianta odlučovače z hlediska odtokových parametrů
Potřebná varianta odlučovače z hlediska odtokových parametrů závisí na místních podmínkách. Běžně se
předpokládá za postačující varianta sestavy lapač kalu + odlučovací prostor , tj. odlučovač tř. I dle EN
858-1 s max. přípustnou koncentrací LK na odtoku do 5 mg/l. V případě zvýšených požadavků na kvalitu
odtokových vod je možné použít variantu sestavy lapač kalu + odlučovací prostor + dočišťovací stupeň
se sorpčním filtrem , tj. odlučovač tř. I dle EN 858-1 rozšířený o sorpci, který zaručuje koncentraci LK na
odtoku 0,2 až 0,5 mg/l.
3.2.5
Varianta nádrží odlučovače z hlediska požadavků na místo instalace
Vyberte vhodnou variantu konstrukce a provedení nádrže (nádrží) odlučovače. Variantu je nutné vybrat
s ohledem na předpokládané osazení nádrže (nádrží) do terénu a to z hlediska:
•
•
•

hloubky osazení dna nádrže
zatížení terénu v prostoru umístění nádrže
přítomnosti spodní vody
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Přehled možností osazení jednotlivých variant nádrží je uveden v následující tabulce:
varianta nádrže

plast-betonová konstrukce
plast-betonová
nádrže do míst s
konstrukce nádrže do míst
bez výskytu spodní vody
výskytem spodní vody
/E_ PB _.
/E_ PB _ SV

samonosná
nádrž

nesamonosná nádrž
– jednoplášťový
skelet
/E_ N _

samonosná
nádrž
nadzemní
/F_ S _

označení
/E_ S _
osazení do zeleného
ano
ano
ano
s
ne
pásu
osazení do prostor
s dalším doplňkovým
ano
ano
s
s
ne
zatížením
osazení do hloubky
vyšší než je max.
ano*
ano*
s
s
ne
hloubka základové
spáry Hz
osazení do prostor
ano
ano
ne
ne
ne
s pojezdem vozidel
osazení do prostor
s hladinou podzemní
ne
ano
ne
ne
ne
vody nad úrovní
základové desky
osazení na volnou
ne
ne
ne
ne
ano
plochu
s … nutno provést dodatečné stavební úpravy (např. obetonování); * … za podmínek stanovených v části „Popis variant nádrží, jejich
použití a instalace“

Podrobný popis možností osazení jednotlivých variant nádrží je uveden v části „Popis variant nádrží, jejich
použití a instalace“

3.3

Napojení přítokového a odtokového potrubí

Přítoková a odtoková potrubí jsou standardně provedena z PP hladkých trub kompatibilních s kanalizačními
hrdlovými trubkami z PVC s pryžovými kroužky. V případě potřeby je možné přítokové potrubí umístit mimo
osu nádrže. Při použití jiných kanalizačních trubek (např. kamenina je nutné přechod provést příslušnou
redukcí PVC trubky.
Odchýlení přítokového potrubí od osy je nutné provést ve výrobě. Přítokové a odtokové
potrubí je standardně umísťováno v ose.

3.4

Použití obtoku

V případě že se předpokládá, že do odlučovače mohou být nad rámec jmenovitého průtoku přivedeny vody,
které není nutné čistit od LK, je možné použít odlučovač s obtokovým zařízením. V tomto případě je průtok
vod do hodnoty odpovídající jmenovité velikosti NS čištěn od LK průchodem přes odlučovač, průtok nad
hodnotu odpovídající jmenovité velikosti NS je převeden mimo odlučovač přímo do odtokového potrubí bez
čištění.

Použití obtoku doporučujeme konzultovat s firmou ASIO spol. s r.o.
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4.

Všeobecné pokyny pro instalaci

4.1

Všeobecně

Instalaci zařízení mohou provádět pouze osoby s odpovídající odbornou způsobilostí pro provádění
stavebních prací. Instalaci je nutné provádět v souladu s dále uvedenými pokyny, provedení stavební části
dle projektu zpracovaného odborně způsobilou osobou.

4.2

Obecný postup instalace

Při instalaci je vhodné postupovat následujícím způsobem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vybudujte základovou desku (desky)
v případě potřeby vybudujte slučovací nebo rozdělovací objekt
v případě výskytu podzemní vody snižte její hladinu pod úroveň základové desky
uložte nádrž (nádrže) na základovou desku
v případě potřeby proveďte potřebná propojení mezi jednotlivými nádržemi a rozdělovacím a
slučovacím objektem
proveďte připojení přítokového a odtokového potrubí na kanalizaci
u plast-betonových konstrukcí proveďte vybetonování mezipláště nádrže (nádrží)
proveďte zásyp nebo obetonování nádrže (nádrží)
dopusťte nádrž (nádrže) čistou vodou po úroveň odtokového potrubí
zkontrolujte těsnost nádrže a proveďte konečný zásyp zeminou
Pokud před uložením do stavební jámy nebo v průběhu instalace zjistíte poškození
nádrže instalaci přerušte a ihned se obraťte na firmu ASIO s.r.o. nebo autorizovaného
zástupce, protože jakákoliv oprava nádrže musí být provedena zpravidla vně stavební
jámy.

4.3

Vybudování základové desky

Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. Pružný odpor okolí proti posunutí wp
(mm) v ose z musí být minimálně C1z = 10 MN/m3. Rovinnost základové desky musí být v toleranci ± 5 mm.

Po dokončení základové desky proveďte měření rovinnosti a o provedení měření
udělejte zápis.

4.4

Osazení nádrže

Osazení nádrže spočívá v jejím uložení na základovou desku, zasypání zeminou a případně provedení
betonáže. Možný způsob a postup je odlišný pro jednotlivé provedení nádrží a je podrobně popsán v části
Varianty nádrží.
Před zahájením práce zkontrolujte, zda použitý postup osazení odpovídá provedení
nádrže, kterou osazujete.
Dbejte na to, aby zásypu zeminou a případné betonáži nedošlo k poškození přípojů do
nádrže.
Dbejte na to, aby na základové desce nebo podlaze nebyly kameny, stavební suť nebo
jiné předměty protože by mohly způsobit poškození nádrže.

4.5

Propojení jednotlivých nádrží

Propojení proveďte kanalizačními hrdlovými trubkami z PVC s pryžovými kroužky.
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5.

Zprovoznění

Zprovoznění odlučovače se provádí po jeho instalaci před uvedením do provozu. Zprovoznění zahrnuje:
•
•
•

kontrolu správnosti instalace
kontrolu funkčních částí zařízení
zaškolení budoucí obsluhy

Zprovoznění může být provedeno firmou ASIO spol. s r.o., autorizovaným zástupcem nebo přímo
provozovatelem. Zvolený způsob zprovoznění je řešen v rámci kupní smlouvy.

V době před zprovozněním není možné odlučovač provozovat.

Postup zprovoznění je popsán v „ Postup zprovoznění je popsán v „NÁVOD K POUŽITÍ. Odlučovače
lehkých kapalin AS-TOP.“ (odlučovač je zprovozněn napuštěním kapaliny).

6.

Technická dokumentace

Technická dokumentace odlučovače zahrnuje:
•
•
•
•
•

návod k použití
záruční list
protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže (nádrží)
návrh provozního řádu a provozní deník
prohlášení o vlastnostech

Způsob předání technické dokumentace je řešen v rámci kupní smlouvy.
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7.

Manipulace, přeprava a skladování

7.1

Manipulace

S nádrží (nádržemi) odlučovače je možné manipulovat ručně, pomocí vysokozdvižného vozíku (dále jen
VZV) nebo pomocí jeřábu.
Při manipulaci s plastovou nádrží dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k menší odolnosti
plastu proti nárazům.
Při teplotách pod 5°C je jakákoliv manipulace s plastovou nádrží zakázána.
Před manipulací překontrolujte celkový stav nádrže zejména s důrazem na úvazy (pokud je jimi nádrž
opatřena) a přesvědčte se, že uvnitř nádrže nejsou cizí předměty nebo srážková voda.

Srážkovou vodu je nutné před manipulací z nádrže vyčerpat.

Při manipulaci dodržujte následující zásady:
• zvolte odpovídající způsob manipulace s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nádrže
• při uložení nebo zavěšení nádrže dodržujte pravidla vyplývající z následujících obrázků

•

pro zavěšení použijte výhradně úvazy, kterými je nádrž opatřena
Při manipulaci dodržujte všeobecně platné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

7.2

Přeprava

Při přepravě použijte dopravního prostředku odpovídajícího nosnosti a rozměrům nádrže (nádrží).
Nádrž vždy uložte na dno a zajistěte proti pohybu.
Nepřepravujte v nádrži cizí předměty.

7.3

Skladování

Před instalací nádrž uložte dnem na rovnou a zpevněnou plochu a zajistěte aby nedošlo k jejímu poškození.
Při skladování plastové nádrže delším jak dva měsíce zajistěte, aby byla nádrž stíněna
proti slunečnímu záření..
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8.

Obsluha a údržba

8.1

Všeobecně

Odlučovač je koncipován tak, že nevyžaduje trvalou obsluhu. Při provozu je ale nutné provádět jeho
pravidelnou kontrolu a dále popsané činnosti dle následující tabulky.
Činnosti nutné pro zajištění správného chodu odlučovače

jiný
interval

ročně

pololetně

2 měsíce

týdně

interval činnosti

x
dle
potřeby
dle
potřeby

x
x
x
x

x

dle
potřeby
dle
potřeby
dle
potřeby

název činnosti

orientační
časová
náročnost

vizuální kontrola odlučovače

cca. 20 min.

čištění koalescenčních filtrů

cca. 60 min

odstranění zachycených lehkých kapalin

cca. 60 min

kontrola lapače kalu

cca. 30 min.

čištění lapače kalu

cca. 60 min

odběr vzorků

cca. 30 min.

výměna náplně sorpčního filtru

cca. 120 min

Celková časová náročnost obsluhy je cca. 30 hod. za rok. Část kontrolních činností je možno provést v rámci
jedné kontroly. Podrobné pokyny pro obsluhu a údržbu jsou uvedeny v „„NÁVOD K POUŽITÍ. Odlučovače
lehkých kapalin AS-TOP.“

8.2

Kvalifikace obsluhy

Obsluhu a údržbu mohou provádět osoby bez zvláštní odborné kvalifikace. Budoucí obsluha je zaškolena při
zprovoznění zařízení.
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9.

Popis variant nádrží, jejich použití a instalace

9.1

Všeobecně

Jednotlivé varianty nádrží se liší svou konstrukcí a z toho vyplývajícím možným způsobem instalace. V této
části jsou popsány podmínky pro možné použití jednotlivých variant nádrží. Konkrétné rozměry nádrží
případně další důležité hodnoty (zejména hloubka Hz) jsou uvedeny v „KATALOG. Odlučovače lehkých
kapalin AS-TOP.“

9.2

Plast-betonová konstrukce dvouplášťové nádrže
(označení / E_ PB _ , / E_ PB _ SV)

9.2.1
Všeobecně
Jedná se o dvouplášťový skelet nádrže vyrobené z polypropylénu ( / E_ PB PP) nebo polyethylénu (/ E_ PB
PE) plnící funkci ztraceného bednění. Skelet je v meziplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou výstuží
a je zcela připraven k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plastový skelet potom
zabezpečuje dokonalou ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany nádrže a
dokonalou vodotěsnost nádrže. Nádrž je tvaru válcového ( / EO PB _ ) nebo oválného ( / EE PB _).
9.2.2
Zakrytí nádrže
Skelet nádrže je uzpůsoben pro vybetonování stropní desky se vstupním otvorem na který je možné osadit
normalizované prefabrikované díly vstupní šachty a šachtu uzavřít poklopem dle ČSN EN 124 (díly vstupní
šachty a poklop nejsou součástí dodávky). Střed poklopu může být zatížen nahodilým zatížením od vozidel
50 kN. Stropní desku je nutné opatřit izolací, aby nedošlo k vniknutí zemní vlhkosti, povrchové nebo
podzemní vody do mezipláště.
9.2.3

Osazení nádrže do terénu

9.2.3.1 Všeobecně
Konstrukce nádrže je navržena tak, aby po vybetonování mezipláště a stropní desky nádrž bez dalších
stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována na
zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:
•
•

měrná hmotnost 2000 kg/ m3
koeficient zemního tlaku v klidu Kr = 0,5

Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm. Dno nádrže smí
být uloženo max. v hloubce Hz. Strop nad nádrží je staticky dimenzován na přitížení terénu konstrukcí
vozovky s pojezdem vozidel.
Pro betonáž je standardně stanoveno použití samozhutnitelného betonu C 35/45 dle ČSN EN 206, stupeň
konzistence SF2 (třída sednutí kužele S5-míra sednutí >220 mm dle ČSN EN 12350), hustota 2400 kg/m3.
V meziplášti je použita betonářská výztuž B500B, Ø12, Kari sítě KZ 05 (Ø 8/8 -150/150).
9.2.3.2 Přídavné zatížení
Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení (např. zatížení způsobené základy
stavby, skládky materiálu atd.) nebo je dno nádrže uloženo v hloubce větší než hloubka Hz, je nutné provést
další statické zajištění nádrže (např. např. použití kvalitnější betonové směsi, větší dimenze výztuže apod.) .

Způsob dalšího statického zajištění musí být navržen firmou ASIO spol. s.r.o.
Opatření pro další statické zajištění musí být provedeno ve výrobě.

9.2.3.3 Pojezd vozidel přes nádrž
V místě instalace je s ohledem na možné zatížení poklopu koly dovolen pojezd vozidel.
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9.2.3.4 Výskyt podzemní vody nad úrovní základové desky
Nádrž je vyráběna ve dvou variantách - / E_ PB _ , / E_ PB _ SV. Varianta / E_ PB _ je určena pro použití
do míst bez výskytu podzemní vody, varianta / E_ PB _ SV do míst s výskytem podzemní vody nad úrovní
základové desky.

V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovní základové desky
není možné nádrž / E_ PB _ použít.

9.2.4
Postup instalace
Po uložení nádrže na základovou desku je nutné provést:
•
•
•

vybetonování mezipláště, stropní desky a případně dna u provedení do spodní vody
vodotěsnou izolaci stropu nádrže v souladu s obr. v 9.2.5
osazení prefabrikovaných dílců stropní šachty

Nádrž může být opatřena vnitřními výztuhami potřebnými pro betonáž, které je nutné po
zatvrdnutí betonu demontovat. Výztuhy jsou majetkem firmy ASIO s.r.o. a způsob jejich
odebrání je řešen v rámci kupní smlouvy.

Při vybetonování dodržujte následující postup:
•
•
•
•
•
•

Betonáž provádějte pomocí hadice (pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové
směsi) vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu tak, aby nedocházelo při hloubkách
šachet přes 1,5 m k rozmíchání betonové směsi,
beton ukládejte po vrstvách rovnoměrně po celém obvodu,
u varianty pro možnou přítomnost spodní vody nad úrovní základové desky (EO/PB-SV) vybetonujte
dno šachty do výšky cca 200 mm a vyčkejte na zatuhnutí betonu,
vybetonujte meziplášť po vrstvách max. 300 mm – první dvě vrstvy. Případně další vrstvy max.
1000mm. Před každým betonováním další vrstvy vyčkejte na zatuhnutí betonu předchozí vrstvy,
vybetonujte zbytek výšky mezipláště a strop šachty,
při odebírání ramenátů budou dodavatelem zapracovány případné otvory ve falešném dnu (šachta
EO/PB-SV). Poté je možné šachtu napustit.

Vždy použijte beton předepsaný v projektové dokumentaci nebo samozhutnitelný
tř. C 35/45 dle ČSN EN 206,
stupeň konzistence SF2 (třída sednutí kužele S5-míra sednutí >220 mm dle ČSN EN
12350)
hustota betonové směsi 2400 kg/m3
9.2.5

Izolace stropu
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9.2.6

Nákres osazení nádrže do terénu

9.3

Samonosná plastová nádrž
(označení / E_ S _)

9.3.1
Všeobecně
Jedná se o kompaktní nádrž vyrobenou z plastových desek z polypropylénu (/ E_ S PP) nebo polyethylenu (
/ E_ S PE). Nádrž je tvaru válcového ( / EO S _ ) nebo hranatého ( / ER S _).
9.3.2
Zakrytí nádrže
Dle tvaru, velikosti a varianty je nádrž vyráběna jako zastropená s vstupní šachtou (šachtami) nebo
nezastropená připravená k celoplošnému zakrytí např. poklopy z rýhovaného plechu nebo prkny. Nádrž je
opatřena plastovými víky bez možnosti zatížení. Vstupní šachtu je vhodné opatřit poklopem dle EN 124
s max. zatížením A.
9.3.3
Nástavec
Základní výšku nádrže H je možné podle požadavků na hloubku uložení zvýšit pomocí nástavce o výšku Hn.
9.3.4

Osazení nádrže do terénu

9.3.4.1
Všeobecně
Konstrukce nádrže je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku
zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována pro osazení do zeleného pásu na zatížení zásypovou
zeminou o těchto parametrech:
•
•

měrná hmotnost 1900 kg/ m3
úhel vnitřního tření 35 °
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Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm. Dno nádrže
smí být uloženo max. v hloubce Hz . Strop nad zastropenou nádrží je možné zatížit maximální vrstvou
zásypové zeminy 300 mm a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 4 kN/m2.
9.3.4.2 Přídavné zatížení
Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení (např. zatížení způsobené tlakem kol
pojíždějících vozidel, základů stavby, skládky materiálu atd.) nebo je dno nádrže uloženo v hloubce vyšší
než v hloubce Hz je nutné provést další statické zajištění nádrže (např. obetonování, zlepšení vlastností
zeminy stabilizacemi apod.) tak, aby zatížení vlastní nádrže nepřekročilo hodnoty dle 9.3.4.1.

Další statické zajištění musí být provedeno dle projektu zpracovaného odborně
způsobilou osobou
Způsob dalšího statického zajištění doporučujeme konzultovat s firmou ASIO spol. s.r.o.

9.3.4.3

Pojezd vozidel přes nádrž
S ohledem na možné zatížení víka koly je pojezd vozidel přes nádrž zakázán.

9.3.4.4

Výskyt podzemní vody
V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovní základové desky
není možné nádrž použít.

9.3.5

Postup instalace

9.3.5.1 Osazení se zásypem zeminou
Po uložení nádrže na základovou desku je nutné provést:
•
•

zásyp nádrže zeminou
zásyp horního okraje vstupní šachty nebo horního okraje nádrže v souladu s obr. v 9.2.5

Při zásypu nádrže dodržujte následující postup:
•
•
•

při zásypu postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách
proveďte vždy zásyp o vrstvě cca. 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte
současně se zásypem plňte nádrž vodu tak, aby hladina vody odpovídala výšce zásypu
Dbejte na to, aby zásypová zemina neobsahovala kameny, stavební materiál nebo jiné
částice, které by mohly způsobit mechanické poškození nádrže.
Pokud nebudete současně napouštět nádrž vodou, může dojít ke zborcení nádrže.

9.3.5.2 Osazení s dodatečným obetonováním
Po uložení nádrže na základovou desku je nutné provést:
• obetonování nádrže v souladu s projektovou dokumentací
• zásyp nádrže zeminou
• zásyp horního okraje vstupní šachty nebo horního okraje nádrže v souladu s obr. v 9.2.5
Při obetonování nádrže dodržujte následující postup:
• při obetonování postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách
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•
•

proveďte vždy betonáž o vrstvě cca. 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte
současně s obetonováním plňte nádrž vodu tak, aby hladina vody odpovídala výšce betonu

Pokud nebudete současně napouštět nádrž vodou, může dojít ke zborcení nádrže.

9.3.6
Zásyp horního okraje nádrže
Nádrž nebo víko (víka) nádrže (nádrží) je možno obsypat kačírkem.

9.3.7

Nákresy osazení nádrže do terénu
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9.4

Nesamonosná plastová nádrž
(označení / E_ N _)

Jedná se o jednoplášťový skelet nádrže určený k obetonování nebo jinému statickému zajištění na místě
instalace. Plastový skelet nádrže slouží jako nosič technologie zabezpečující vodotěsnost a ztracené vnitřní
bednění výsledné betonové nádrže. Skelet je vyrobený z plastových desek z polypropylénu ( / E_ N PP)
nebo polyethylenu ( / E_ N PE). Nádrž je tvaru válcového ( / EO N _ ) nebo hranatého ( / ER N _).
9.4.1
Zakrytí nádrže
Dle tvaru, velikosti a varianty je skelet nádrže vyráběný jako zastropený se vstupními otvory nebo
nezastropený připravený k celoplošnému zakrytí např. poklopy z rýhovaného plechu nebo prkny. U
uzavřeného skeletu se po vybetonování stropní desky předpokládá osazení vstupní šachty
z normalizovaných prefabrikovaných dílů a uzavření šachty poklopem dle ČSN EN 124.
9.4.2

Osazení nádrže do terénu

9.4.2.1 Všeobecně
Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm a následně
provést její statické zajištění (např. obetonování) proti všem předpokládaným zatížením.

Statické zajištění musí být provedeno dle projektu zpracovaného odborně způsobilou
osobou.
Způsob uložení poklopu dle EN124 musí zajistit přenesení zatížení od poklopu mimo
plastový skelet nádrže.

9.4.2.2

Pojezd vozidel přes nádrž
Možný pojezd vozidel musí odpovídat statickému zajištění nádrže dle 9.4.2.1 poklopu dle
EN 124.
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9.4.2.3

Výskyt podzemní vody
V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovní základové desky
není možné nádrž použít.

9.4.3
Postup instalace
Osazení nádrže musí být vždy provedeno s obetonováním případně s jiným statickým zajištěním dle
projektové dokumentace. Při obetonování nádrže dodržujte následující postup:
•
•
•

při obetonování postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách
proveďte vždy betonáž o vrstvě cca. 0,3m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte
současně s obetonováním plňte nádrž vodu tak, aby hladina vody odpovídala výšce betonu

Pokud nebudete současně napouštět nádrž vodou, může dojít ke zborcení nádrže.

9.4.4

Nákres osazení
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9.5

Nádrž z nerez oceli
(označení / F_ S EDL)

9.5.1
Všeobecně
Jedná se o kompaktní nadzemní nádrž vyrobenou z nerez oceli opatřenou zastropením a odnímatelným
víkem. Nádrž je tvaru válcového ( / FO _ ) nebo hranatého ( / FR _ ).
9.5.2
Osazení nádrže
Konstrukce nádrže je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku
kapaliny uvnitř nádrže. Nádrž je nutné uložit na podlahu odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm.

Nádrž není dimenzována na další zatížení způsobené například vstupem osob na nádrž,
zastropení nebo víko.
V rámci projektového řešení umístění nádrže musí být zajištěn přístup k víku nádrže
vhodnými externími prostředky.

9.6

Betonová nádrž
(označení / E_ S B)

Jedná se o běžně vyráběnou prefabrikovanou betonovou nádrž vystrojenou technologií společnosti ASIO
spol. s r. o. Způsob osazení nádrže odpovídá jejímu konkrétnímu provedení, které je řešeno v rámci
individuální objednávky.
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9.6.1

Nákres osazení výrobku AS-TOP 6 RC
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10.

Rozdělovací a slučovací objekt

10.1

Všeobecně

U některých variant odlučovačů sestavených z více nádrží je součástí odlučovače rozdělovací nebo
slučovací objekt. Objekt není součástí dodávky a je nutné jej vybudovat v rámci instalačních prací např.
z betonu. Způsob řešení objektu doporučujeme konzultovat s firmou ASIO spol. s.r.o..

10.2

Rozdělovací objekt

Rozdělovací objekt by měl zajistit rozdělení průtoku čištěných vod do dvou větví odlučovače tak, aby při
max. průtoku došlo k rozdělení 1:1.

10.3

Slučovací objekt

Slučovací objekt by měl zajistit sloučení průtoku čištěných vod z dvou větví odlučovače do společného
odtoku.

Označení shody CE

ASIO NEW, spol. s r. o.
Kšírova 552/45
619 00 BRNO
17
EN 858-1

Odlučovač lehkých kapalin
třída I
–

Jmenovitá velikost NS

–
–

Materiál
Vnitřní části a výztuž

Únosnost při nahodilém
zatížení:

Mini,1.5,3,6,10,15,20,30,40,
50,65,80,100,125,150
PP
ocel
4 kN
50 kN (je typ PB)
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