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Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: 

Variobox ® ir Controlbox ® - apžiūros ir praplovimo tunelis 
 

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galioja nuo 2013 m. birželio 1 d. 
Galimi techniniai pakeitimai 
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Bendrai: 
 
Infiltracinė sistema Variobox ® - tai neabejotinai vieni tvirčiausių blokų, siūlomų rinkoje. 
 

 
Variobox ® infiltraciniai akumuliaciniai blokai yra  įvairių dydžių, skaičiuojant pagal aukštį (10, 15, 
20, 25, 30 – 80cm). 
 
Be to, yra prieinami įvairūs apžiūros ir nuleidimo šuliniai: 
 

 
 
 
 

170 mm – prieigos anga  
500 mm – prieigos anga 

 
 
 
Galioja nuo 2013 m. birželio 1 d. 
Galimi techniniai pakeitimai 
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Infiltracinių talpų arba rezervuarų planavimui ir matmenų nustatymui bei statybai galioja bendros 
įstatymų nuostatos, pvz. leidimo procedūros pagal vandens srities teisės aktus, nustatymai dėl  
atitinkamų standartų ir technologinių lapų, pvz. DWA A138. 
 
Todėl yra būtina laikytis šių taisyklių: 
 
Vidutinis didžiausias gruntinio vandens lygis po sankasa gali pakilti ne daugiau nei 1,0 m. 
- Podirvis turi būti pakankamai tvirtas (minimalus deformacijos modulis (E vd iš ≥ 25MN/m2), o 
esant infiltracinei talpai ir pakankamai pralaidus vandeniu. Pakankamas vandens pralaidumas yra 
tuomet, kai vandens pralaidumas yra didesnis nei kf = 1 ·10 -6 m/sek. Taip yra tik tuo atveju, jei 
podirvį sudaro nedarnus arba mišrus grūdėtas dirvožemis sutinkamai DIN 18196. Kaip taisyklė,   
turi būti kvalifikuotai atliktas kf vertės nustatymas (taip pat žiūrėti  DWA A138), laikomas 
atitinkamu įrodymu. Jei podirvį sudaro auginamas nedarnus arba mišrus grūdėtas dirvožemis, 
tuomet paprastai leistina apkrova yra pakankama. 
 
Esant infiltracinei talpai, vandens pralaidumo koeficientas negali būti didesnis nei k f = 1 ·10 -3 
m/sek. Kai gruntinio vandens atstumas yra ribotas, kritulių nuotekos patenka į gruntinį vandenį taip 
greitai, kad jos neišbūna reikiamo laiko vandens prisotintoje dirvožemio zonoje, dėl ko neįvyksta 
cheminiai ir biologiniai valymo procesai. 
Mes rekomenduojame pasinaudoti kvalifikuoto personalo paslaugomis bei laikytis saugumo 
taisyklių. Už tinkamą montavimą yra atsakinga tam įgaliota įmonė. 
 
Prašome susisiekti su Intelektualiomis sistemomis, jei pavieniai įrengimo, priežiūros ir 
eksploatavimo nurodymai Jums yra neaiškūs. Mes Jums su malonumu padėsime! 
 

 
Sandėliavimas ir transportavimas: 
 
Įprastą 600 mm Variobox blokų ir Controllbox šulinio pakuotę sudaro 32 blokai ant vieno padėklo 
(vieno  600 mm kubelio svoris: apie 12 kg). Padėklai gali būti iškraunami ir judinami šakinių arba 
ratinių krautuvų pagalba. Ekskavatoriai ir kranai  privalo turėti nustatytus leidimus, reikalingus 
vykdyti kėlimo operacijas. 
 
Galioja nuo 2013 m. birželio 1 d. 
Galimi techniniai pakeitimai 
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DĖMĖSIO: Talpų montavimo metu temperatūra negali būti žemesnė nei 5 ° C. Būtina vengti 
blokų kritimo ir  tarpusavio susidūrimų! 
 
Podirvis, laikino sandėliavimo metu, turi būti pakankamai tvirtas ir lygus, o maksimalus 
sandėliavimo aukštis, dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos, neturėtų viršyti 3 m. Padėklai privalo 
būti tinkamai apsaugoti nuo vėjo ir audros. Maksimali sandėliavo po atviru dangumi trukmė 
neturėtų viršyti vienerių metų. Blokus būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių – 
sandėliuoti juos arba pavėsyje ir/arba uždengti ryškia šviesai nepralaidžia folija. Vengti blokų 
perkaitinimo. Blokai gali būti montuojami tik ataušę (pvz. anksti ryte). 
 
Prieš montuojant blokus, būtina patikrinti ar jie nėra apgadinti. Pažeisti blokai negali būti 
naudojami. 
 
Turi būti laikomasi atitinkamų statybos saugos reikalavimų. 
 

 
Iškasti tranšėją ir suformuoti gerą infiltracinio pagrindo sluoksnį : 
 
Kasant tranšėją iki 5 m gylio būtina atsižvelgti į DIN 4124 nurodytus reikalavimus bei, 
priklausomai nuo dirvožemio tipo, į leidžiamą nuolydžio kampą. Esant didesniam gyliui, paprastai 
turi būti atliekami šlaito stabilumo įrodymo skaičiavimai pagal DIN 4084. 
 
Tranšėjos, kaip darbo vietos, ilgis ir plotis turėtų būti mažiausiai vienu metru didesni nei drenažo 
tranšėjos ilgis ir plotis. Tranšėjos gylis gaunamas iš komponentų aukščio, perdangos ir smulkaus 
žvyro sluoksnių tarp blokų. 
 
Iškastos tranšėjos dugnas turi būti horizontalus ir lygus; reikėtų vengti išpurenimo arba 
suminkštinimo. Iškastos tranšėjos sritis, kuriose kaupiasi sluoksnio ir lietaus vandenys, reikėtų 
pakeisti vandenį pralaidesniu dirvožemiu. 
 
Infiltracinių sistemų sutankinto tranšėjos dugno pralaidumas turi atitikti pralaidumo lygį, nurodytą 
plane.  
 
Galioja nuo 2013 m. birželio 1 d. 
Galimi techniniai pakeitimai 
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Jei reikia, tranšėjos dugne galima pakloti papildomą apie 30 cm išlyginamąjį sluoksnį, pageidautina 
iš splito arba žvyro (be smulkiagrūdžių dalelių). Paviršius turi būti sutankintas lengva vibruojančia 
plokšte pagal DWA A-139, o vėliau tankintuvo pagalba horizontaliai ir lygiai išlygintas. Vaikščioti 
per išlyginamąjį sluoksnį galima tik pasiklojus lentas ar klojinių plokštes. 
 
Montuotojai privalo patikrinti, ar tankinimo minimalus laipsnis siekia 97 % ir minimalus 
pagrindo sluoksnio deformacijos modulis (Evd) sudaro 25MN/m2 . 
 

 
Geotekstilės klojimas 
 
Išlyginamojo sluoksnio paviršių būtina tolygiai užkloti atitinkamo dydžio geosintetine medžiaga 
(skiriamoji / geotekstilė, tvirtumo klasė: min GRK 3) ir tuomet pagal gamintojo instrukcijas 
montuoti infiltracinius blokus. Geosintetinio sluoksnio užduotis yra apsaugoti sankasą nuo 
išplovimo ir infiltracijos. Taip pat būtina geosintetine medžiaga tolygiai padengti visus šoninius 
išorinius griovio paviršius. Sujungimo vietos plotis turėtų būti mažiausiai 0,50 m. 
 
Geotekstilė, skirta užpildyti vamzdžių perėjimus, turi būti pjaunama atitinkamai kryžmai. 
 
Dirvožemis neturi patekti tarp komponentų ir geotekstilės. Neaustins geotektilės paviršius turi būti 
visiškai uždaras ir ten neturi būti jokių angų. Geotekstile padengtas paviršius turi būti visiškai 
sandarus ir neturėtų jokių angų.  
 
Kad būtų patogiau pritvirtinti geotekstilę, galima plaktuku ant dėžių pažymėti tvirtinimo vietas. 
 
Galioja nuo 2013 m. birželio 1 d. 
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Blokų montavimas 
 

Blokai yra išdėstyti vienas šalia kito, ir tokia eilės tvarka, kuri nurodyta projekte. Praplovimo linija 
paprastai išdėstoma centruotai apatiniame tranšėjos sluoksnyje.  Taip pat yra galimybė pritaikyti 
nuleidimo šulinius prie atitekančių vamzdžių linijų vietų. 
 
Blokų sujungimas: 
 

 
 
Sujungimo elementai susideda iš: 
 
Galioja nuo 2013 m. birželio 1 d. 
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1pav. Kryžminės jungtys Variobox sujungimui 

 
 2 pav. Jungtys su sandūriniu antdėklu Controlbox- apžiūros šulinio sujungimui su Variobox 

Kiekis: vienam sandūros kampui naudojamos 2 jungtys 

 
3 pav. Jungtys įvairių padėčių sujungimui 

Kiekis: jungtis naudojama kiekvienoje viršutinėje pusėje per vidurį 

 
4 pav.  Controlbox – apžiūros šulinio priekinis skydelis su pjovimo ruošiniais vamzdžio 

prijungimui. 
 
Controlbox – apžiūros šulinio priekinis skydelis fiksuojasi spec. mechanizmu. Panaudojant 
siaurapjūklį išpjaunama anga norimo dydžio vamzdžiui. 
 
Oro įleidimo/išleidimo įrenginiai 
 
Tam, kad užpildant infiltracines talpas arba rezervuarus, išstumiamas oras galėtų išeiti, turi būti 
įrengti oro įleidimo / išleidimo įrenginiai. Visi oro įleidimo / išleidimo įrenginiai turi būti 
suprojektuoti taip, kad į infiltracinę talpą arba rezervuarą negalėtų prasiskverbti smulkūs gyvūnai. 
 
Galioja nuo 2013 m. birželio 1 d. 
Galimi techniniai pakeitimai 
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Ventiliacija (oro išleidimas) DN150 
 
Tranšėjos užpildymas 
 

 
Šoninės darbo vietos, esančios arti infiltracinės zonos, besiribojančios su geosintetine medžiaga turi 
būti užpildomos nedarniu dirvožemiu iš apvalių grudelių. Grudelių dydis neturėtų viršyti 32 mm. 
Šios zonos plotis turi susidėti iš mažiausiai bendras - bloko aukštis / 4, tačiau būti ne mažiau kaip 
0,50 m. Kiek atokiau išdėstytų sričių užpildymui gali būti naudojamas mišrus grūdėtas dirvožemis, 
tačiau jis turi atitikti žemės darbų taisyklių reikalavimus. Koeficientinė užpilamo dirvožemio vertė 
turi būti didesnė visose srityse, nei esamo dirvožemio. 
 
Užpildymui tinka visų rūšių dirvožemis, kurį galima sutankinti ir kuris  atitinka žemės darbų 
taisyklių reikalavimus. Tam, kad būtų išvengta išorinio vandeniui atsparaus korpuso apgadinimo, 
būtina šoninius išorinius paviršius padengti geosintetine medžiaga, turinčia mechaninę apsauginę 
funkciją ir galimai taip pat vandens pašalinimo / filtravimo funkciją. 
 
Galioja nuo 2013 m. birželio 1 d. 
Galimi techniniai pakeitimai 
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Užpildymui skirtas dirvožemis turi būti klojamas priešingose tranšėjos pusėse vienu metu ir, jei yra 
galimybės, tame pačiame aukštyje bei sluoksniais, kurių storis ne didesnis kaip 0,30 m. Po to jis turi 
būti suspaustas lengvo/vidutinio sunkumo vibracine plokšte pagal DWA A-139 į Dpr ≥ 97%. 
 
Šalia jau naudojamos skiriamosios geotekstilės, papildomai, rezervuarams, ant tranšėjos paviršiaus 
uždedamas antras geosintetinės medžiagos sluoksnis arba išlyginamasis smėlio,  žvyro arba 
smulkaus žvyro sluoksnis. Abejais atvejais reikia įsitikinti, kad ir atskyrimo funkcija, ir filtro 
funkcija yra pakankamai saugios. Paviršių padengti geosintetinės medžiagos sluoksniu su 
mechanine apsaugos funkcija. 
 
Užpilant pirmą sluoksnį (>30cm; atsižvelgti į provėžas; vengti manevrinių judesių) turi būti 
naudojamas nedarnus arba mišrus grūdėtas dirvožemis,  kurio didžiausias dalelių dydis būtų d max = 
32 mm, ir kur žvyro dalelių dalį sudarytų apvalios formos grūdeliai. Tiesiogiai įvažiuoti ant 
tranšėjos paviršiaus transporto priemone yra draudžiama. Atitinkamai, užpildymo darbams 
naudojamas “montavimas priešais galvą”, kuris vykdomas su šonu stovinčiu ekskavatoriaus arba 
priekino krautuvo  su bent 4 dvigubais padangų ratais, kurių vieno rato maksimali apkrova siekia 3 
tonas, pagalba. Sutankinimui naudojamos  lengvo/vidutinio sunkumo vibracinės plokštės pagal 
DWA A-139. Vibraciniai volai yra neleidžiami. 
Sunkiojo statybos transporto, kurio vieno rato maksimali apkrova siekia 5 tonas (SLW 30), 
įvažiavimas ant tranšėjos paviršiaus yra paprastai leidžiamas tik tuomet, kai užpildymo aukštis yra 
ne mažesnis nei 0,80 m. 
 
Pasiekus minimalų perdangos sluoksnį (užpildymą), po kurio iš karto seka kelio tiesimas pagal 
RSTO 01, turi būti įrodytas deformacijos modelis E v2 iš ≥ 45MN/m2. 
 
Kitiems užpildymo sluoksniams yra tinkamas visų rūšių dirvožemis, kurį galima sutankinti ir kuris  
atitinka žemės darbų taisyklių reikalavimus. Sutankinimui leidžiama naudoti visus sutankinimo 
prietaisus, kurių bendras svoris neviršija 6 tonų. Sutankinimo darbams taikytini priklauso nuo to, 
kokiu tikslu bus naudojamas žemės sklypo paviršius. Jei teritorijos paviršius bus naudojamas pvz. 
kaip eismo (susisiekimo) zona,  tuomet taikomi vyriausybės patvirtinti kelių tiesimo reikalavimai 
(žr. pvz. Papildomos techninės specifikacijos ir rekomendacijos - Žemės darbai kelyje 94; 
reikalaujamos V ir VI statybos klasės). Minimalus sutankinimo laipsnis turi atitikti DPr 97%. 
Infiltracinių įrenginių montavimo darbai atliekami tik nešaltuoju laikotarpiu. Todėl infiltracinių 
įrenginių užpildymui gali būti naudojami tik šalčiui atsparūs dirvožemio tipai (nedarnus 
dirvožemis), atitinkantys Papildomas technines specifikacijas ir rekomendacijas - Žemės darbai 
kelyje 94.  
 
Kitos priemonės 
 
Reikia vengti augalų įsišaknijimų (naudoti tik augalus, kurių šaknys negilios; atstumas tarp 
infiltracinės sistemos ir medžių: bent pusė lajos skersmens) 
 
Galioja nuo 2013 m. birželio 1 d. 
Galimi techniniai pakeitimai 
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Tranšėjos, įskaitant  atitekimo ir filtravimo lygius turėtų būti periodiškai tikrinamos ir prižiūrimos. 
Numatyta tam naudoti apžiūros šulinį (iki 100 bar aukšto slėgio plaušinės). Atitinkami nurodymai 
yra aprašyti techninės priežiūros ir naudojimo instrukcijoje. 
 
HEWITECH-VARIOBox ir HEWITECH-CONTROLBOX montavimo gyliai: 
Patvirtinti montavimo VARIOBOX kriterijai galioja V ir VI statybos klasėms, SLW60 apkrovai 
pagal DIN1072: 
 
- minimalus perdangos sluoksnis VARIOBOX : 0.8 m 
- maksimalus gylis VARIOBOX: 4.5 m 
- maksimalus infiltracinės sistemos aukštis VARIOBOX: 1.8 m 
 
CONTROLBOX galioja šios montavimo sąlygos: 
- minimalus perdangos sluoksnis CONTROLBOX : 1 m 
- maksimalus gylis CONTROLBOX: 3.5 m 
- maksimalus infiltracinės sistemos aukštis CONTROLBOX: 1.8 m 
 
Įrengimo sąlygos, kurios nepatenka į šias ribas, reikalauja raštiško Intelektualiųjų sistemų sutikimo 
sutikimo. 
 
Galioja nuo 2013 m. birželio 1 d. 
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/hewitech/ 
 
 
Aukščiau išvardinti techniniai patarimai remiasi mūsų pačių patirtimi ir pagrįsti mūsų žiniomis, ir 
yra taikomi kaip neįpareigojanti pastaba. Darbo sąlygos, kurios nėra tiesiogiai kontroliuojamos, o 
taip pat skirtingos eksploatacijos sąlygos nesudaro prielaidų reikšti pretenzijas iš aukščiau pateiktos 
informacijos. 
Prašome patikrinti, ar HEWITECH-produktas tinka Jums pagal numatytą paskirtį. Šių produktų 
naudojimas, taikymas ir apdorojimas yra už mūsų kontrolės ribų todėl priskiriama Jūsų pačių 
atsakomybei. Atsakomybė taikoma tik pagal mūsų pristatymo ir apmokėjimo sąlygas. Tai taip pat 
apima garantinius reikalavimus, jei yra užtikrinama mūsų minėtų produktų specifikacijos kokybė. 
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