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Zbiorniki retencyjne i ppoż
- PECOR OPTIMA®

W dobie szybko postępującej urbanizacji terenów coraz
częściej mamy do czynienia z ograniczaniem powierzchni
zielonych, które w naturalny sposób wchłaniają wody
opadowe i roztopowe. Obecnie wody te trafiają do kanalizacji. Niewystarczająca ilość nakładów inwestycyjnych na jej
modernizację powoduje, że nie jest ona w stanie odprowadzać
nawalnych opadów w krótkim czasie doprowadzając często
do lokalnych podtopień dróg, parkingów czy budynków.
Dlatego wzrasta potrzeba znalezienia sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych zwłaszcza w kontekście obserwowanych zmian klimatycznych i rosnącej ilości
opadów.
Proponowany przez ViaCon Polska system składa się ze zbiorników wykonanych na bazie rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej gęstości HDPE w następujących zakresach
średnic oraz sztywnościach obwodowych:
- DN/ID 1000 - SN6, SN8
- DN/ID 1200 - SN6, SN8
- DN/ID 1400 - SN4, SN6
i długościach dostosowanych do oferowanej pojemności.
Zbiorniki oferowane są w dwóch wersjach do zabudowy
w terenach zielonych lub najazdowych.

Zastosowanie zbiorników:
•
		
•
		

podziemne zbiorniki retencyjne w grawitacyjnych
układach kanalizacji deszczowej
podziemne zbiorniki wody p.poż
(z dodatkowym opcjonalnym wyposażeniem)

Zalety:
• stosunkowo niewielki ciężar zbiorników
• zbiorniki jednoelementowe
• brak skomplikowanych robót towarzyszących
zabudowie zbiorników w gruncie
• szybki i prosty montaż
• możliwość zabudowy w terenie najazdowym

Materiał:
Tworzywem wykorzystywanym do produkcji zbiorników
PECOR OPTIMA® jest polietylen wysokiej gęstości HDPE,
który charakteryzuje się następującymi właściwościami fizyko-mechanicznymi:
•
•
•
•
•
•
		
•
		
•

gęstość: 0,942 [g/cm3]
moduł sprężystości:
krótkotrwały: Eshort-term = 600 ÷ 1000 [MPa]
długotrwały: Elong-term = 150 ÷ 300 [MPa]
wydłużenie w punkcie zerwania: > 800 [%]
współczynnik płynięcia MFI: 0,15 ÷ 0,50 [g/10min]
dla masy obciążającej 2,16 kg
współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej:
α = (1,5 ÷2,0) x 10-4 [1/oC]
temperaturowy zakres stosowania: -30 ÷ +75 [oC]

Do produkcji rur PECOR OPTIMA® wykorzystywany jest
polietylen z dodatkiem czarnego barwnika stabilizowanego
na promieniowanie UV. Rury PECOR OPTIMA® produkowane są w kolorze czarnym i charakteryzują się bardzo dobrą
odpornością na działanie większości związków chemicznych. Skróconą listę odporności chemicznej polietylenu
przedstawia tab.1.

Produkcja:
Rury PECOR OPTIMA®, z których budowane są zbiorniki powstają w procesie
wytłaczania i produkowane są jako dwuścienne rury o gładkiej ściance wewnętrznej oraz zewnętrznej wykonanej w formie karbów tworzących spiralny
zwój. Unikalna spiralna konstrukcja karbu pozwala na optymalny rozkład naprężeń na całej długości rury i zapewnia wysoką sztywność obwodową w każdym
przekroju. Technologia produkcji rur PECOR OPTIMA® umożliwia wykonanie
zbiornika w jednym odcinku do długości 12 m.
tab. 2
Zakres produkowanych pojemności [m3]

Zbiornik do 9,00 m3

Średnica zbiornika DN/ID
1000 mm

1200 mm

1400 mm

X

X

X

3

-

X

X

Zbiornik od 13,00 m do 18,00 m

-

-

X

Zbiornik od 9,00 m do 13,00 m
3

3

3
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Substancja
chemiczna

Stężenie

Aceton
100%
Alkohol metylowy
100%
Benzyna		
Kwas azotowy
25%
Kwas azotowy
50%
Kwas azotowy
100%
Kwas siarkowy
50%
Kwas siarkowy
100%
Mocz		
Oleje i tłuszcze		
Oleje mineralne		
Siarkowodór
100%

Temp. + 200C

Temp. + 600C
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(++) - odporność zadowalająca (+) - odporność ograniczona (-) - odporność niezadawalająca

Budowa zbiorników
Zbiorniki PECOR OPTIMA® standardowo wyposażone są w 2 króćce przyłączeniowe o średnicy DN/OD 200 mm (wlot i wylot) boso zakończone, zainstalowane w dennicach oraz komin rewizyjny DN/ID 600 wbudowany w korpusie
zbiornika. Dennice wykonane są z płyty HDPE i posiadają wzmocnienia w postaci
żeber. Wszystkie elementy zbiornika (króćce przyłączeniowe, dennice, komin
rewizyjny) łączone są za pomocą spawania.
Zbiorniki wody p.poż wyposażane są zgodnie z życzeniem Klienta w zawory
pływakowe, kosze ssące, itp. (według indywidualnej kalkulacji).

Fundament kruszywowy i zasypka:

Wysokość naziomu:

Zbiorniki PECOR OPTIMA® należy posadowić na fundamencie
z kruszywa o miąższości min. 30cm na podsypce piaskowej o miąższości ok. 10cm w celu zagłębienia karbów rury.
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy zabezpieczyć zbiornik przed wyporem hydrostatycznym za pomocą dodatkowego kotwienia lub dociążenia zbiornika.

Wymagany minimalny naziom nad zbiornikiem Hmin uzależniony jest od jego średnicy i wynosi: 0,60m dla DN/ID 1000
i 1200 oraz 0,70m dla DN/ID 1400. Minimalny naziom liczony
jest łącznie z ewentualnymi warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni nad zbiornikiem.

Dodatkowe elementy (opcja dodatkowo płatna):
•
•
•
•

Zasypkę zbiornika należy układać symetrycznie po obu jego
stronach warstwami o miąższości 30cm i zagęszczać do
wskaźnika zagęszczenia Is ≥0,98 według normalnej próby
Proctora. Na fundament i zasypkę należy stosować żwir, mieszanki żwirowo-piaskowe lub pospółkę o uziarnieniu 0 ÷ 32mm.
Wskaźnik różnoziarnistości kruszywa Cu≥4, wskaźnik krzywizny 1≤Cc≤3, wodoprzepuszczalność k10>6m/dobę.

drabinka złazowa do dna,
nadbudowa komina rewizyjnego,
zawory pływakowe,
kosze i przewody ssące.

Zasypka zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia min. 0,98
W bezpośredniej bliskości rury dopuszcza się min. 0,95

H min.
Konstrukcja
zbiornika
PECOR OPTIMA
DN/ID

max 30cm
max 30cm

Fundament kruszywowy grubości
30cm zagęszczony do wskaźnika
zagęszczenia min. 0,98
min. 0,6m
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min. 0,6m

Dystrybutor:

/górne 5-10cm - luźna podsypka
piaskowa/

