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To najlepšie našej zemi

TECHNOLÓGIE PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

To najlepšie našej zemi

NÁVOD K INŠTALÁCII SKLADOVACÍCH 
NÁDRŽÍ Z POLYETYLÉNU

P052

VÝKOPOVÉ PRÁCE
Pozor: Výškopisné osadenie nádrže musí byť 
vypočítané tak, aby výška vrstvy pozemnej vody 
nepresahovala hladinu tvoriacej čiary nádrže.
Pre každú nádrž vyhotovte samostatný výkop a 
v prípade potreby znížte hladinu podzemnej vody 
až na konci násypu zariadenia. Steny výkopu sa 
musia nachádzať približne 50 cm okolo nádrže. 
Spodná časť úkosu, ktorá tvorí oddeľovací násyp 
sa musí nachádzať minimálne 4 m okolo nádrže.

Potrebné opatrenia: 
pre nádrže IBR alebo INR, odstráňte colson, ktorý drží predfilter umiestnený pod 
krytom nádrže.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA
Po realizácii bočného násypu a kompletnom 
naplnení nádrže vyhotovte tesne nad hornou 
povrchovou čiarou nádrže samonosnú 
dosku zo železobetónu, ktorá bude dosadať                                            
na stabilizovaný a nehybný terén okolo jamy a to 
v nasledovných prípadoch:
• V prípade násypu viac ako 50 cm nad 

povrchovou čiarou nádrže.
• V prípade presného preťaženia zapríčineného 

prechodom vozidiel minimálne 4 m od okraja 
jamy.

• V prípade použitia betónových nadstavcov.
• V prípade preťaženia zapríčineného extrémnymi 

klimatickými podmienkami.

60 cm maxi

Remblai supérieur
sable ou terre végétale

Rehausse polyéthylène

Remblai latéral sable
et remplissage 

par couches de 50 cm

Sangles �xées sur fers en attente 
ancrées dans le radier

Lit de pose en sable
Epaisseur 20 cm

Radier béton

60 cm maxi

POSE EN TERRAIN NON HYDROMORPHE
NON ARGILEUX

SANS NAPPE PHRÉATIQUE

POSE EN TERRAIN HYDROMORPHE
ARGILEUX

AVEC NAPPE PHRÉATIQUE

 

Horný pieskový násyp

Polyetylénový 
nadstavec

Bočný pieskový násyp 
po vrstvách s hrúbkou  

50 cm

Pásy upevnené na kovových 
súčastiach čakajúcich na 

ukotvenie do betónového dna

Lôžko inštalácie z piesku 
s hrúbkou 20 cm

Betónové dno

Max 60 cm Max 60 cm

Inštalácia do hydromorfného terénu 
- ílovitého terénu - 

terénu s podzemnou vodou

Inštalácia do nehydromorfneho 
terénu - neíloviteho terénu -
terénu bez podzemnej vody

 INŠTALÁCIA
Vyhotovte dno zo železobetónu s bočným osadením manipulačných 
uší z ocele, ktoré budú tvoriť okruh a ktoré sa použijú na zavesenie 
kotevných pásov umožňujúcich vyváženie statického vztlaku. 
Na betónové dno umiestnite lôžko z piesku stabilizovaného cementom 
200kg/m3 o výške 20 cm, s nivelizáciou vo všetkých smeroch. Následne 
položte nádrž do rovnováhy a pripojte vstupnú a výstupnú kanalizáciu.
Vyhotovte bočný násyp:

1. fáza: realizácia vrstvy 50 cm stabilizovaného piesku s cementom 
200kg/m3 okolo nádrže.

2. fáza: naplnenie nádrže vodou do výšky 50 cm.
3. fáza: zopakovať fázy 1 a 2 až po hladinu priezorov.

Výnimka pre bočný násyp: v prípade osadzovania nádrže do neílovitého, 
stabilizovaného terénu s nízkym sklonom je možné piesok stabilizovaný 
cementom 200kg/m3 nahradiť obyčajným pieskom (žiaden zemný alebo 
akýkoľvek iný násyp). 
Realizácia horného násypu
Možnosť násypu humusom do výšky maximálne 50 cm nad hornú 
povrchovú čiaru nádrže (použiť polyetylénové alebo polyesterové 
nadstavce pre umiestnenie krytov nádrže na úroveň vyhotovenej zeme).


