6.3.	  MONTÁŽNÍ NÁVOD RÁMOVÉ NÁDRŽE
Tento montážní návod platí pro skládané nádrže vyráběné společností Prefa Brno a.s.
Pokud je v technické zprávě ke konkrétní akci uveden jiný montážní postup, má postup v technické
zprávě přednost před postupem uvedeným v této příručce.
V případě dotazů kontaktujte zástupce společnosti Prefa Brno a.s.
V případě, že montáž není součástí kompletní dodávky společnosti Prefa Brno a.s., pak naše
společnost neručí za vodotěsnost tohoto stavebního díla.

ZALOŽENÍ
Způsob zakládání je stanoven samostatnou výkresovou dokumentací. V případě, že není stanoveno
jinak, provede se založení dle následujících parametrů.
• Varianta 1. ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA
- beton C 25/30, tloušťky 200 mm
- pod železobetonovou základovou desku udělat
vyrovnávací vrstvu ze zhutněného štěrkopískového
podsypu tloušťky 250 mm
• Varianta 2. ŠTĚRKOVÉ LOŽE
- přesněji se určí statickým výpočtem dle geol. poměrů
a míry zhutnění podzákladí (cca 500 mm)
- nádrž se usazuje na štěrkodrť frakce 0/63 mm
- pro kontaktní vrstvu s prefabrikáty se použije frakce
4/8 mm tloušťky min 50 mm. Je požadováno zhutnění
E,def 2 = 60 MPa a E,def 2/ Edef 1 ≤ 2,0

USAZENÍ PRVNÍHO DÍLU
Na připravené podloží se uloží ukončovací
díl nádrže. Po opětovné kontrole vodorovné
ho uložení se může přikročit k montáži
průběžných dílů.
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USAZENÍ DALŠÍHO DÍLU
Do závitových pouzder ve stěně se zašroubují závitové tyče M24.

Osazovaný prvek se zavěsí na jeřáb a přiloží se k již osazenému dílu tak, aby se závitové tyče zasunuly do
protilehlých otvorů. Během spojování musí být osazovaný prvek zavěšen na jeřábu.
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Na závitové tyče v kapsách se nasadí podložky tl. 6 mm a našroubují se matky M24.

Všechny matky se utáhnou momentovým klíčem na moment 200 Nm. Matky se utahují střídavě od středu
ke kraji a od shora dolů. Poté se všechny matky dotáhnou na moment 400 Nm. Osazovaný prvek se uvolní
z jeřábu.
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Překontroluje se dotažení všech matek na moment 400 Nm. Maximální šířka spáry mezi dílci je 15 mm.
Tmelení spár a zapravení montážních kapes je prováděno dle kapitoly 6.4.

USAZENÍ POSLEDNÍHO DÍLU
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6.4.	  ZAPRAVENÍ SPÁR A MONTÁŽNÍCH KAPES
		

U SKLÁDANÝCH A RÁMOVÝCH NÁDRŽÍ

VNĚJŠÍ SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI DÍLY
Vnější spáry se zapraví studniční pěnou. Po vytvrdnutí pěny se přebytečná pěna ořeže tak, aby byla zároveň
se stěnou skládané nádrže. Další možností je zapravení vnější spáry vysokopevnostní cementovou maltou
PCI Polyfix 5 min.

Vnější spára			

Vnitřní spára

VNITŘNÍ SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI DÍLY
Tmelí se svislé vnitřní spáry a dno mezi jednotlivými díly prefabrikátů. Tmelení lze provádět v rozmezí
teplot +5 až +35 °C. Podklad je nutné mechanicky očistit. Musí být čistý, suchý, bez volných částic a
nečistot. Do spáry se nanese studnařská pěna. Po vytvrdnutí pěny se přebytečná pěna ořeže nebo zatlačí
tak, aby výsledná spára měla hloubku 10 - 15 mm.
Provede se nátěr penetračním prostředkem Mapei Primer AS. Následná aplikace tmelu může být provedena,
až Primer přestane být lepivý. Spára se vyplní tmelem Mapei Mapeflex PU45.
ZAPRAVENÍ MONTÁŽNÍCH KAPES
Spojovací kapsy se zalijí vysokopevnostní cementovou maltou PCI Polyfix 5 min.

U Ž I VAT E L S K Á
PŘÍRUČK A NÁDR ŽE

28

Zapravení vnitřní strany skládané nádrže PNS

Skládaná nádrž PNS
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7.

PŘIPOJOVÁNÍ POTRUBÍ

Před montáží musí být každé dno pečlivě očištěno a prohlédnuto, zejména profily spojů. Veškeré poškozené dílce musí být bezpodmínečně vyřazeny.
• Vložku a potrubí potřete rovnoměrnou vrstvou schváleného kluzného prostředku (např. DS GLEIMITTEL
B05, neředěné mazlavé mýdlo). Je zakázáno použití tuků a olejů.
• Za mrazu nesmí být použito mazadlo, které váže vodu. Namazané části chraňte před nalepením
nečistot na mazivo.
Nenanesením nebo nedostatečným množstvím kluzného prostředku dojde při zasouvání trouby ke
stržení těsnění a tím k vytvoření netěsného spoje a ke zvýšení pracnosti montáže.
• Konec trubky zasuňte do vložky (hrdla) na doraz, přitom je nutno dbát, aby nedošlo k vytlačení těsnění
mimo funkční plochu.
Není dovolena montáž údery těžkého předmětu.

MONTÁŽ POTRUBÍ ZABETONOVANÉ VLOŽKY
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MONTÁŽ POTRUBÍ DO OTISKU VLOŽKY

MONTÁŽ POTRUBÍ DO VYVRTANÉHO OTVORU
Do stěny se vyvrtá otvor přesným vrtákem.
Stěny se musí očistit od otřepů a
cementového mléka.

Do otvoru se rukou natlačí gumové
těsnění. V tomto kroku se nesmí používat
mazací prostředky.
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Pomocí pilníku nebo brusky se srazí hrana trubky.
Stěna trubky se natře kluzným prostředkem pro
kanalizační potrubí. Nesmí se použít mazací
prostředky na bázi minerálních olejů nebo tuků.

Trubka se zatlačí do těsnění. Minimální hloubka
zasunutí odpovídá délce těsnícího kroužku + 10
mm na sraženou hranu.

TABULKA PRO POTRUBÍ PVC KG
DN potrubí

vnější průměr
potrubí

průměr
vrtáku

značení

100

110

138

110/138

150

160

186

160/186

200

200

226

200/226

250

250

276

250/276

300

315

341

315/341

350

355

382

355/382

400

400

426

400/426

500

500

526

500/526
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8.

MONTÁŽ ŽEBŘÍKŮ

• k montáži se použijí kotvy dodané s žebříkem
• dle konkrétního žebříku se rozměří kotvy na
stěnu nádrže
• vzdálenost horní hrany nejnižší příčle od dna
nádrže musí být menší, než je rozteč příčlí
• dle použité kotvy se vyvrtají otvory
předepsané délky (maximální hloubku
vrtaného otvoru je potřeba předem

9.

konzultovat s technikem Prefa Brno a.s.)
• doporučujeme umístit na vrták značku, aby
nedošlo k provrtání celé stěny
• z vyvrtaného otvoru se odstraní prach a
nečistoty
• žebřík se přiloží ke stěně, přes úchyty se
provlečou kotvy a dotáhnou se
• kotva se vsune do vyvrtaného otvoru a
dotáhne

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

DRUHY NÁTĚRŮ A STĚREK
• impregnační
• odolný vůči chemikáliím
• odolný vůči ropným produktům
• odolný vůči transformátorovým olejům
• s atestem na styk s pitnou vodou
SPOJE KRUHOVÝCH NÁDRŽÍ
• klasické těsnění
• samomazné těsnění
VYSTROJENÍ
Vlhké prostředí v šachtách je ideální pro
použití kompozitních výrobků.
1. stupadla
2. šachetní žebříky
3. vstupní poklopy
4. výlezová madla
5. plošiny a podesty
6. zábradlí
7. schodiště
8. nosné konstrukce
9. dělící stěny

PROSTUPY
(VIZ KAPITOLA PŘIPOJOVÁNÍ
TRUB)
• vrtané – DN 40 až DN 450
• pro gumové těsnění
(F910 pouze pro PVC)- DN
100, DN 150, DN 200, DN
250, DN 300, DN 350, DN
400, DN 500
• otvory vytvořené při
betonáži (otvory větší
než DN400 nutno
konzultovat s výrobcem) nerezový žebřík
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kompozitní žebřík

10.	  MANIPULAČNÍ A MONTÁŽNÍ PROSTŘEDKY
Pro jednoduchou manipulaci s dílci a bezpečnou montáž jsou v troubách a šachtových dílcích
zabudovány kotvy s kulovou hlavou.
PŘEPRAVNÍ ÚCHYTY
Systémy přepravních úchytů jsou stavební prvky zabudované trvale do betonového prefabrikátu, na
které se dočasně připevňuje příslušenství zvedacího prostředku.
Tyto zdviháky se vyrábějí z legované oceli. Vyznačují se kompaktní, lehkou konstrukcí a rychlou montáží.
Před prvním použitím zdviháků pro kotvy s kulovou hlavou doporučujeme uživateli tyto trvale označit
inventárním číslem.
Hmotnostní kategorie
t

Zdviháky pro kotvy s kulovou hlavou (univerzální spojka)

1,3
2,5
5,0
10,0
20,0
32,0
Zdvihák se musí před aktivací zdvihací síly otočit tak, aby jeho jazýček směřoval do směru zdvihání,
dle následujících obrázků !!! Jakékoli úpravy (obrušování) nebo opravy zdviháků pro kotvy s kulovou
hlavou zvláště svařování je nepřípustné!
Kontroly zdviháků musí být prováděny odborným proškoleným pracovníkem, nejméně jednou ročně dle
následujících předpisů: VBG 9, 9a, § 39 a § 401 a v souladu s ČSN ISO 1480-1.
Zdviháky pro kotvy s kulovou hlavou jsou určeny pro opakované zatížení, nejsou však určeny pro trvalá a
stálá zatížení! Před každým použitím musí být zdvihák zkontrolován určeným a proškoleným pracovníkem.
Za poškozený se zdvihák považuje v případech, kdy je zřejmé, že došlo :
- k poškození korozí
- k deformaci jakékoliv části závěsu
- ke vzniku trhliny v jakékoli části závěsu
- častým používáním k opotřebování některých jeho částí tak, že již nedosahuje mezních rozměrů
Pokud špatným používáním dojde k ohnutí nosného oka zdviháku, nesmí se ohýbat zpět a musí být
<
vyřazen.
Používání poškozeného zdviháku je zakázáno!

Zakázaný způsob zdvihání
U Ž I VAT E L S K Á
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dxe

únosnost
t
0° - 30°

L
mm

Ø lana
mm

max.
únosnost
30°- 45°

Rd 12 x 22

M 12 x 22

0,5

155

6

0,35 t

Rd 14 x 24

M 14 x 24

0,8

155

7

0,55 t

Rd 16 x 27

M 16 x 27

1,2

155

8

0,85 t

Rd 18 x 34

M 18 x 34

1,6

190

9

1,10 t

Rd 20 x 35

M 20 x 35

2,0

215

10

1,40 t

Rd 24 x 37

M 24 x 37

2,5

255

12

1,75 t

Rd 30 x 50

M 30 x 50

4,0

300

16

2,80 t

Rd 36 x 65

M 36 x 65

6,3

340

18

4,40 t

Rd 42 x 70

M 42 x 70

8,0

425

21

5,60 t

Rd 52 x 80

M 52 x 80

12,5

480

26

8,75 t

Rd závit

M závit

dxe

L

e
d

Lanové závěsy jsou opatřeny plastovým štítkem s vyznačením nosnosti a umožňují axiální, ale také šikmé
tahy, až pod max. úhlem 45° od osy kotvy. Tyto závěsy lze použít i v případě, kdy na uchycení přepravní
kotvy nebyl použit talířek a kotva je zároveň s plochou prefabrikátu. Zdůrazňuje se, že poloměr závěsného
háku musí být vždy nejméně 2 x větší, než je průměr lana závěsu a při únosnosti nad 10 tun nejméně 5 x
větší. Sníží se tak opotřebení závěsu a zvýší se jeho životnost.
Lana nesmí přijít do styku s agresivními materiály a tekutinami jako např. jsou kyseliny, které by mohly
způsobit značnou korozi.
Lanový závěs musí jít snadno, volně zašroubovat do závitu kotvy.
Kontroly lanových závěsů se závitem musí být prováděny odborným a proškoleným pracovníkem nejméně
jednou ročně. Při četnějším používání těchto závěsů je nutné provádět kontroly opotřebení častěji!
Vždy před zašroubováním závěsu je potřebné překontrolovat čistotu závitu v kotvě, případné nečistoty
je nutné odstranit. Jakékoli úpravy (obrušování) nebo opravy lanových závěsů se závitem a zvláště
svařování je nepřípustné!
Před každým použitím musí být závěs zkontrolován
určeným a přezkoušeným pracovníkem se zaměřením na:
- nadměrné poškození, zlomy a deformace lana
- dodržení maximální nosnosti uvedené na štítku
- poškození korozí
- poničení závitu, nebo jeho nadměrné opotřebení
(mezní hodnoty)
- deformaci lanového závěsu, např. přílišným ohnutím
- uvolňování vnějších drátů z lana
- přetržení 4 drátů na délce lana, odpovídající 3x průměrům lana*
45°
- přetržení 6 drátů na délce lana, odpovídající 6x průměrům lana
- přetržení 16 drátů na délce lana, odpovídající 10x průměrům lana
- přetržení 1 svazku drátů (lanka)
- porušení více jak 4 drátů
oblasti zavěšování

Příklad:
Při průměru lana 10 mm (Rd20) vynásobíme
3 x 10 mm = 30 mm.
To znamená, že v délce 30 mm mohou být přetrženy max. 4 dráty.

45°

45°

v

Používání poškozeného závěsu je zakázno!!!
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45°

Zakázaný způsob
zdvihání !!!

ROHOVÉ VAHADLO
Pro manipulaci nádrží o hmotnosti větší než 23,7 tun vyráběných společností Prefa Brno a.s. je nutné
používat rohová vahadla. Pokud je v technické zprávě ke konkrétní akci uveden jiný montážní postup,
má postup v technické zprávě přednost před postupem uvedeným v této části. V případě nejasností
kontaktujte zástupce společnosti Prefa Brno a.s.
Při přemisťování daných nádrží je nutné použít soustavu čtyř manipulačních rohových vahadel.
Soustavu vahadel tvoří 4 totožná manipulační rohová vahadla. Únosnost každého z manipulačních
rohových vahadel je 27 tun.
Manipulační rohové vahadlo se umisťuje do každého z rohů prefabrikátu. V každém z rohů prefabrikátu
jsou ve výrobě zabudovány 2 závitové úchyty. Do úchytů se zašroubují závěsná oka a na ně se zavěsí
manipulační rohové vahadlo.
Všech 8 úchytů musí být zapnutých a zajištěných bezpečnostní západkou háku!!!

Manipulační rohové vahadlo

Zavěšení rohového vahadla

Užitná délka manipulačního rohového vahadla je 1,75 m. Následují pružné vazáky (např. textilní pásy),
jejichž délka musí být alespoň 2 m, a potom běžné úvazky, které směřují k háku jeřábu. Předepsané
minimální celkové délky úvazku jsou uvedeny v následující tabulce.
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PŘEDEPSANÉ MINIMÁLNÍ CELKOVÉ DÉLKY ÚVAZKŮ
DÉLKA NÁDRŽE [m]

MINIMÁLNÍ CELKOVÁ
DÉLKA ÚVAZKU [m]

2,1; 2,4 NEBO 2,8

4,3

4,9

2,1; 2,4 NEBO 2,8

4,8

5,6

2,1; 2,4 NEBO 2,8

5,3

6,0

ŠÍŘKA NÁDRŽE [m]

2,1; 2,4 NEBO 2,8

5,8

6,4

2,1; 2,4 NEBO 2,8

6,1

6,7

2,1; 2,4 NEBO 2,8

6,6

7,2

2,1; 2,4 NEBO 2,8

7,1

7,6

2,1; 2,4 NEBO 2,8

7,6

8,1

2,1; 2,4 NEBO 2,8

8,1

8,6

Celkové délky úvazků je znázorněna na následujícím obrázku.

Stanovení celkové délky úvazku

PŘI MANIPULACI JE ZAPOTŘEBÍ DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ:
• je nutné zajistit rovnoměrné rozložení tíhy na všechny úchyty,
• soubory úvazků v každém rohu prefabrikátu musejí být totožné,
• nesmí být překročena maximální únosnost soustavy vahadel,
• musí být dodržena minimální předepsaná celková délka úvazku,
• úhel, který svírají vazáky a úvazky se svislicí může být maximálně 30°.
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