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1. Saugos nurodymai

Surinkimo, montavimo, tvarkymo, 
techninės priežiūros ir remonto darbus 
atliekantis personalas turi turėti šiems 
darbams reikalingą kvalifikaciją.  
Statybos darbų užsakovas turi aiškiai 
apibrėžti personalo atsakomybės ribas, 
pareigas ir juos kontroliuoti.

Pristatytų įrangos dalių eksploatacinis 
patikimumas užtikrinamas tik jas tinka-
mai sumontavus ir naudojant pagal 
paskirtį. Jokiu būdu negalima peržengti 
techninių duomenų ribų.

Surenkant, montuojant, tvarkant įrangą 
ir atliekant jos techninės priežiūros bei 
remonto darbus, reikia laikytis nelaimin-
gų atsitikimų prevencijos taisyklių ir tai-
komų standartų bei gairių!

Tai apima (sutrumpinta):

Nesilaikant šios eksploatavimo instrukci-
jos galima didelė materialinė žala, kūno 

sužalojimas arba net mirtini nelaimingi 
atsitikimai.

Ši įranga – tai sudėtinė tinklo dalis. 
Kaskart įrangą montuojant, atliekant jos 
techninę priežiūrą, patikrą ir ją remon-
tuojant, svarbu matyti bendrą vaizdą. 
Reikėtų vengti dirbti lyjant.

Keisti įrangą ar ją perkonstruoti 
leidžiama tik pasitarus su gamintoju. 
Originalios atsarginės dalys ir gamintojo 
patvirtinti priedai užtikrina saugumą. 
Naudojant kitas dalis, už pasekmes atsa-
komybė nebus prisiimama.

n Nelaimingų atsitikimų prevencijos 
taisyklės

 -  Statybos darbai, BGV (Profesinės 
draudimo sąjungos reglamento) C22

 - Nuotekų inžinerijos įrenginiai 
 GUV-V C5

n Techninės saugos taisyklės dirbant 
uždarose nuotekų inžinerijos įrenginių-
GUV-R 126 patalpose

n Darbas nuotekų inžinerijos įrenginiuo-
se GUV-R 145 su biologinės kilmės 
darbo medžiagomis

n Taisyklės dirbant talpose ir ankštose 
BGR 117 patalpose

n Standartai
 -  Iškasų ir tranšėjų šlaitai, sutvirtinimas, 

darbo zonos plotis, DIN 4124
 -  Nuotekų linijų ir kanalų įrengimas ir 

kontrolė, DIN EN 1610

n Pagalba dirbant nuotekų inžinerijos 
įrenginiuose, saugos ir sveikatos 
apsaugos klausimais.

n Dujų ir garų keliamą pavojų, pvz., 
uždusimo, apsinuodijimo ir sprogimo 
pavojų

n Kritimo pavojų

n Nuskendimo pavojų

n Užteršimą mikrobais ir fekalinėmis 
nuotekomis

n Didelį fizinį ir psichologinį krūvį dir-
bant giliose, ankštose ir tamsiose 
patalpose

n Ir kitus pavojus

ATSARGIAI

DĖMESIO

ĮSPĖJIMAS

PAVOJUS
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Vietinis asmuo kontaktams

Tarptautinių pardavimų vadovas

Horst Dörr 
+49 9525 88-2490
horst.doerr@fraenkische.de

Pardavimų vadovas Europoje

Klaus Lichtscheidel
+49 9525 88-8066
klaus.lichtscheidel@fraenkische.de

Tarptautiniai pardavimai

Ralf Paul  
+49 9525 88-2103
ralf.paul@fraenkische.de

Pardavimai Europoje

Carolin Rausch  
+49 9525 88-2229
carolin.rausch@fraenkische.de

Jessica Ursin  
+49 9525 88-2441
jessica.ursin@fraenkische.de

Jennifer Gernert  
+49 9525 88-2569
jennifer.gernert@fraenkische.de

Faksas +49 9525 88-2522

Technikas

Stefan Weiß
+49 9525 88-8824
stefan.weiss@fraenkische.de

www.rigofill-st.com

2. Kontaktai

Kompetentingos FRÄNKISCHE konsultacijos

Vārds, uzvārds
Iela
xxxxx pilsēta
Tālrunis +
PC fakss +
Mobilais tālrunis +
vārds.uzvārds@fraenkische.de

Bendroji informacija apie mūsų produktų ir sistemų naudojimą

Jeigu savo pardavimo dokumentacijoje pateikiame informaciją ar vertinimą apie produktų ir sistemų naudojimą ir montavimą, tai darome tik remdamiesi ta informacija, kurią esame gavę ruošdami 
šį vertinimą. Už galimas pasekmes dėl to, kad nesame gavę informacijos, atsakomybės neprisiimame. Jeigu, atsižvelgiant į ankstesnę situaciją, susiklosto kitokios arba naujos montavimo sąlygos 
arba jei naudojama kitokia arba nauja įrengimo technika, visa tai reikia aptarti su FRÄNKISCHE, nes šios situacijos arba ši technika gali būti visiškai kitaip vertinama. Tačiau nepriklausomai nuo to, 
klientas pats turi išanalizuoti mūsų pardavimo dokumentacijoje konkrečiam tikslui nurodytų produktų ir sistemų tinkamumą. 

Neprisiimame atsakomybės už sistemos charakteristikas bei įrangos funkcionalumą, jei kartu su FRÄNKISCHE pardavimo dokumentuose nurodyta sistema yra naudojami kitų gamintojų produktai 
arba atsarginės dalys. Atsakomybė prisiimama tik tuomet, kai yra naudojami originalūs FRÄNKISCHE produktai. Naudojant už Vokietijos ribų, papildomai reikia vadovautis šalyje galiojančiais 
standartais ir taisyklėmis.
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Rigofill® ST sistema

Rigofill® ST Rigofill® ST-B

Sunkiasvorių krovinių 
transporto priemonė 60

Sunkiasvorių krovinių 
transporto priemonė 30

Informacija 

Toliau Rigofill sistema bus vaizduojama pasitelkus 
žalią bloką. Visos savybės ir visi pranašumai taip 
pat taikomi ir Rigofill ST-B sistemai. Sistemos yra 
optimizuotos skirtingoms montavimo situacijoms.

Informacija, pažymėta šiuo simboliu, galioja tiek 
Rigofill ST, tiek Rigofill ST-B.

Toliau raginame atkreipti dėmesį į šį simbolį:

3. Rigofill® ST sistema
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KŪGIO  
FORMOS ĮVORĖ

PROFILIO 
SANDARINIMO ŽIEDAS

KUPOLO FORMOS  
SANDARINIMO ŽIEDAS

NUOSĖDŲ GAUDYKLĖ

ATRAMINIS ŽIEDAS
(ĮRENGIMO VIETOJE)

ŠULINIO 
DANGTIS

(ĮRENGIMO VIETOJE)

QUADROCONTROL ST

RIGOFILL ST

JUNGTIS

PAKOPINIS ADAPTERIS

RIGOFLOR

PUSĖ RIGOFILL ST BLOKO

PASIRENKAMA PLASTIKINĖ 
NEPRALAIDI MEMBRANA 

IR APSAUGINĖ GEOTEKSTI-
LĖ(ĮRENGIMO VIETOJE)

ŠONINĖS GROTELĖS

4. Rigofill® ST įranga



4. Rigofill® ST sistemos komponentas

Pakopinis adapteris

Rigofill® ST

Sudaro:  
Rigofill ST pusiniai elementai

Pusinis elementas

Pusinis elementas

Šoninės grotelės

Šoninė Rigofill ST 
siena visam blokui

Šoninė Rigofill ST 
siena pusei bloko

Pusė Rigofill® ST bloko

Sudaro:  
pusinis Rigofill ST elementas ir viršutinė plokštė

Pusinis elementas

Viršutinė plokštė

Quadro®Control ST

Sudaro:  
pusinis elementas ir pusinis šulinio elementas

Pusinis šulinio 
elementas

Pusinis šulinio 
elementas

Pusinis šulinio 
elementas

Pusinis 
elementas

Pusinis šulinys Quadro®Control ST

Sudaro:  
pusinis elementas 
ir viršutinė šulinio plokštė

Sudaro:  
pusinis šulinio elementas 
ir viršutinė šulinio plokštė

Viršutinė šulinio plokštė

Viršutinė 
šulinio plokštė

Pusinis  
elementas

Pusinis šulinio 
elementas
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5. Infiltravimo modulis Rigofill® ST

5.1 Transportavimas ir sandėliavimas

5.2 Palečių atskyrimas

Rigofill ST blokai pristatomi sukrauti ant 
palečių (pagrindas: 1,60 m x 0,80 m). 
Turinį sudaro 34 pusiniai elementai, skir-
ti 17 blokų. Paprastai gamykloje viena 
ant kitos sudedamos 2 paletės. Šoninės 
grotelės ir viršutinės plokštės (reikalin-
gos tik pusblokiams) pakuojamos ant 
atskirų palečių. QuadroControl ST šuli-
nio prieš tai jau surinktos pavienės dalys 
pristatomos ant atskirų palečių. Šios 
paletės yra atitinkamai pažymėtos. Pale-
tes galima iškrauti krautuvu arba kitu 
keltuvu. Keltuvų techninė įranga turi būti 
pakankama kėlimo operacijai atlikti. 

Rigofill ST galima sandėliuoti lauke. Vis 
dėlto sandėliavimo lauke laikas negali 
viršyti vienų metų, o pačios medžiagos 

turi būti saugomos nuo tiesioginių sau-
lės spindulių (pvz., laikant jas pavėsyje 
arba uždengus šviesia, šviesai nelaidžia 
plėvele).

Prieš montuojant būtina patikrinti, 
ar dalys nėra pažeistos. 

Pašalus medžiagos tampa daug jautres-
nės smūgiams. Negalima montuoti 
pažeistų blokų! 
  
Galioja atitinkamos statybos pramonės 
saugos taisyklės.

Vienai ant kitos sudėtoms paletėms 
atskirti rekomenduojame naudoti 
stropus. Atskyrimas reikalingas prieš 
paimant pusinius elementus.

Sandėliavimui statybvietėje 
reikalingas lygus tvirtas pagrindas.

Užtikrinkite, kad Rigofill ST blokai 
nebūtų numesti, nenukristų ar 
nebūtų stipriai smūgiuojami vienas 
į kitą!
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5.3 Iškasų kasimas ir pagrindo įrengimas

Iškasa įrengiama laikantis projekto. 
Atliekant kasimo darbus iškasos sienų 
nuožulnumą įrengti taip, kad darbinin-
kams nekeltų pavojaus grunto nuošliau-
žos. Be to, papildomai reikia laikytis 
nacionalinių taisyklių. Reikia imtis atitin-
kamų priemonių, kad visą darbų atliki-
mo laiką iškasoje nebūtų vandens.

Įrengiant Rigofill ST blokus iš esmės yra 
reikalingas horizontalus, lygus ir tvirtas 
pagrindas. Be to, iškasos dugne reikėtų 
užberti maždaug 10 cm storio išlygina-
mąją sluoksnį, pirmenybę reikėtų teikti 
smulkiai skaldai arba žvyrui (be smulkių 
priemaišų). Šį sluoksnį reikia atsargiai 
sutankinti ir išlyginti. Tankinimo koefici-
entas Dpr turi sudaryti ≥ 97 % (Evd ≥ 25 
MN/m2 arba CBR ≥ 8 % OK pagrindo).  

Jei infiltracijai apskaičiuoti buvo naudo-
jamas dirvožemis, sutankinto sluoksnio 
pralaidumas turi atitikti bent jau natūra-
laus dirvožemio pralaidumą 
(kf vertė) (GE, GW, SE, SW, SI gruntų 
grupės). 

Šio pagrindo kokybė reikšminga toles-
niam įrengimui ir turi didelę įtaką 
talpyklos nešančiosioms ir nusėdimo 
savybėms, ypač kai surenkama kelių 
sluoksnių konstrukcija ir yra didesnė 
apkrova (grunto ir transporto apkrova).

5.4 Geotekstilės klojimas

Visą infiltravimo sistemą reikiauž-
dengti infiltravimo sistemoms skirta 
geotekstile. Prieš įrengiant blokus, 
paviršių reikia iškloti geotekstile. 
Geotekstilės šonai turi būti pakan-

Svarbios infiltravimo sistemai skir-
tos geotekstilės charakteristikos 
(pvz., RigoFlor):

Storis: ≥ 2 mm

Štampavimo bandymas  
praduriant: 2,0 kN

Geotekstilės klasė: 3

Būdingas atsidarymo plotis:
 0,08 mm

Kff vertė (esant 20 kPa):   
 6 x 10-2 m/sek.

Laidumas vandeniui 
pagal EN ISO 11058: 90 l/sm2

Paviršiaus tankis: 200 g/m2

Atkreipkite dėmesį į tai, kad geoteksti-
lės paviršius būtų visiškai uždarytas ir 
užpildymo met neatsirastų ertmių!

5. Infiltravimo modulis Rigofill® ST

kamo ilgio, kad galiausiai būtų galima 
uždengti visą įrangą. Sudūrimo vietos 
turi pakankamai persidengti, mažiau-
siai 30 cm.

DĖMESIO
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5. Infiltravimo modulis Rigofill® ST

Rigofill ST blokus sudaro du tarpu-
savyje sujungti pusiniai elementai. 
Patikimam sujungimui pakanka lengvo 
paspaudimo ranka. Šiuos paruošia-
muosius montavimo darbus galima 
atlikti tiek iškasoje, tiek šalia jos. 

Tokiu būdu surinktus blokus reikia 
kloti pagal projektą.

5.5 Montavimas

Rigofill ST pusblokį sudaro tarpusa-
vyje sujungtas pusinis elementas ir 
pusinė plokštė. Patikimam sujungimui 
pakanka lengvo paspaudimo ranka. 
Šiuos paruošiamuosius montavimo 
darbus galima atlikti tiek iškasoje, tiek 
šalia jos. Tokiu būdu po puse dėlio-
jant prieš tai surinktus blokus, pagal 
projektą reikia išdėlioti ant paviršiaus. 
Kai infiltravimo sistema yra kelių 
sluoksnių, blokų puses reikia išdėlioti 
viršutinėje eilėje.

5.5.1 Paruošiamasis montavimas ne iškasoje

Pusblokius montuoti taip, kad viršutinė 
plokštė būtų pačiame viršuje.

DĖMESIO
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5. Infiltravimo modulis Rigofill® ST

5.5.2 Paruošiamasis montavimas iškasoje
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Montavimas iškasoje



5.5.3 Jungtis

Kelių eilių jungtis ant Rigofill ST-B

Jungtis, skirta visam blokui / pusei bloko  

Blokai savo eilėje tvirtinami jungtimis. 
 
Šalia esančius blokus viršuje, šono vidu-
ryje, reikia visada užblokuoti sujungia-
muoju elementu.

Vienos eilės jungtis ant Rigofill ST

5. Infiltravimo modulis Rigofill® ST

JUNGTIS Naudojimas Poreikis

vienai eilei skirtas įrengti 
viena eile

Poreikis, įrengiant 
viena eile

1 vnt. 
blokui

Poreikis, įrengiant 
keliomis eilėmis

2 vnt. 
blokui

kelioms eilėms skirta įrengti 
keliomis eilėmis

Poreikis, įrengiant 
dviem eilėmis

1 vnt. 
blokui

Poreikis, įrengiant 
trimis eilėmis

1,3 vnt. 
blokui

Poreikio vertinimas
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QuadroControl ST šulinio prieš tai jau 
surinktos pavienės dalys į statybvietę 
pristatomos ant atskirų palečių. 

6.1 Pristatymas

1/2 eilės 1 1/2 eilės 2 1/2 eilės2 eilių 3 eilių1 eilės

Produktas Art. Nr. Kūgis
Profilio sandarinimo 
žiedas, skirtas šulinio 
tvirtinimo vamzdžiui

Pusinis šulinio 
elementas

Viršutinė šulinio 
plokštė su rėmu

Pusinis 
elementas

 

Vienetai Vienetai Vienetai Vienetai Vienetai

QuadroControl ST 0,5 515.04.005 1 1 1 1

Quadro Control ST 1 515.04.010 1 1 1 1

Quadro Control ST 1,5 515.04.015 1 1 2 1 1

Quadro Control ST 2 515.04.020 1 1 3 1

Quadro Control ST 2,5 515.04.025 1 1 4 1 1

Quadro Control ST 3 515.04.030 1 1 5 1

QuadroControl ST-B 0,5 515.04.205 1 1 1 1

QuadroControl ST-B 1 515.04.210 1 1 1 1

QuadroControl ST-B 1,5 515.04.215 1 1 2 1 1

QuadroControl ST-B 2 515.04.220 1 1 3 1

QuadroControl ST-B 2,5 515.04.225 1 1 4 1 1

QuadroControl ST-B 3 515.04.230 1 1 5 1

6.2 Šulinių variantai

6. Quadro®Control ST šulinio elementai
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6. Quadro®Control ST šulinio elementai

Šulinys montuojamas eilėmis ir didėja 
įrengiant statybinę infiltravimo sistemą.
 
Apatinės „QuadroControl ST“ šulinio 
eilės klojimas visada prasideda nuo 
pusinių elementų ir pusinių šulinio 
elementų sujungimo.

Ši apatinė šulinio dalis numatytoje 
padėtyje dedama ant infiltravimo 

sistemos tinklelio. Darbo metu atkreipti 
dėmesį į tai, kad metalinio rėmo skylė 
būtų nukreipta į viršų. Naudodami jung-
tis sujunkite vieną šalia kito esančius 
Rigofill ST blokus.

6.3 Šulinio elementų montavimas

Kitos vientisos eilės
Šios eilės sudarytos iš po du sujungtų 
pusinių šulinio elementų. Šios šulinio 
dalys, ant jau esančios apatinės šulinio 
dalies, uždedamos naudojant kelių eilių 
jungtis.

14 FRÄNKISCHE | EA Rigofill ST | LV  
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6. Quadro®Control ST šulinio elementai

Kūgių tvirtinimas

Kūginės movos, nepriklausomai nuo 
eilių skaičiaus, sudaro perėjimą tvir-
tinimo vamzdžių link. Kūginės movos 
ant šulinio ertmių tik užbaigus viršutinį 
infiltravimo sistemos sluoksnį dedamos 
tikslingai.

6.3 Šulinio elementų montavimas

Prieš uždedant kūginę movą, visą 
infiltravimo sistemą su šachtomis reikia 
uždengti geotekstile. Kvadratinių ertmių 
vietose geotekstilę reikia iškirpti.

Viršuje esanti pusinė eilė

Šią eilę sudaro tarpusavyje sujungtas 
pusinis šulinio elementas ir viršutinė 
šulinio plokštė. Ši pusinė padėtis ant 
po ja esančios šulinio dalies uždedama 
naudojant kelių eilių jungtis, kai viršu-
tinė plokštė būna nukreipta į viršų.

Iš pusės eilės sudarytas šulinys

Jos montavimas visada prasideda nuo 
pusinių elementų sujungimo su viršu-
tine šulinio plokšte.

Šis šulinys montuojamas numatytoje 
padėtyje ant infiltravimo sistemos 
tinklelio. Darbo metu atkreipti dėmesį 
į tai, kad metalinio rėmo skylė būtų 
nukreipta į viršų. Naudodami jungtis 
sujunkite vieną šalia kito esančius  
Rigofill ST blokus.

Šulinio tvirtinimo vamzdžio montavimas

Šulinio tvirtinimo vamzdžiai į kūginę 
movą įkišami naudojant pridedamus 
profilio sandarinimo žiedus (reikia 
naudoti slydimą gerinančią tepimo prie-
monę). Tačiau prieš tai į pirmąją šulinio 
tvirtinimo vamzdžio gofro įdubą reikia 
įdėti profilio sandarinimo žiedus.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šulinio 
tvirtinimo vamzdžiai būtų sumontuoti 
vertikaliai ir juos sandarinant nepasis-
linktų.
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6. Quadro®Control ST šulinio elementai

Sumontavus perdangą (žr. kitą skyrių), 
šulinių dangčius galima nuleisti. Šulinio 
vamzdį DA 600 reikia sutrumpinti tiek, 
kad jis baigtųsi ties atraminiu žiedu. Ply-
šį tarp atraminio žiedo ir šulinio dangčio 
būtina uždengti kupolo formos sandari-
nimo žiedu. Sandarinimo žiedą reikia 
užtraukti iki paskutinio šulinio vamzdžio 
gofro. Ant šulinio žiedo yra uždedama 
nuosėdų gaudyklė DA 600. Jei šulinys, 
pagal projekto specifikacijas, turi nuteka-
mąjį lataką, ant šulinio vamzdžio reikia 
pritvirtinti filtro rinkinį DA 600.

Šulinių dangčiai ar nutekamieji latakai ir 
betoniniai atraminiai žiedai nėra įtraukti į 
pristatymo paketą, jais rūpinamasi įren-
gimo vietoje. Šulinių dangčiai turi būti 
įrengiami pagal projekto specifikacijas. 
Plyšio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 
610 mm. Šulinių dangčiai turi būti tinkami 
numatomai transporto apkrovai. Jeigu yra 
galiojančių nacionalinių gairių, pvz., EN 
124, būtina jų laikytis. Po šulinio dangčiu / 
lietaus grotelėmis, ant atitinkamo 
pagrindo, reikia pritvirtinti A = 100 mm 
atraminį žiedą. Pagrindas įrengiamas iš 

sutankintos atraminio sluoksnio medžia-
gos arba betono C 16/20. Venkite pagrin-
do sujungimo dantytuoju būdu su šuli-
nio vamzdžio gofru (naudokite pagalbinę 
apdailos medžiagą!). Vertikalius svorius 
leidžiama nuleisti tik ant tvirto pagrindo.

Šulinio tvirtinimo 
vamzdis DA 600

Nuosėdų gaudy-
klė didelis

Pagrindas*

Kupolo formos 
sandarinimo žiedas

Atraminis žiedas*

Šulinio dangtis*

Ant šulinio esantis dangtis (pvz., ant inspekcinio šulinio)
*Įrengimo vietoje

Ant šulinio esantis nutekamasis latakas 
(pvz., avarinis kaušo perpildymas)
*Įrengimo vietoje

Kupolo formos 
sandarinimo 
žiedasŠulinio tvirtinimo 

vamzdis DA 600

Filtro rinkinys 
DA 600

Pagrindas*

Atraminis žiedas*

Nutekamasis 
latakas*

Kupolo formos 
sandarinimo žiedas

Tvirtinimo vamzdžiai pristatomi su laiki-
nais statybiniais dangčiais. Jie saugo, 
kad montavimo metu į šachtą neįkristų 
nei pildymo medžiagos, nei kiti daiktai. 
Ant šių dangčių negalima nei lipti, nei 
važiuoti! Laikinus statybinius dangčius 
leidžiama nuimti tik tuomet, kai sumon-
tuojami galutiniai šulinių dangčiai. 

Laikino statybinio dangčio funkcija užpildymo metu Tvirtinimo vamzdžių laikini statybiniai dangčiai

6.4 Laikini statybiniai dangčiai

6.5 Šulinių dangčiai

Montuojant, kai yra šalta, reikalingas 
didesnis dėmesingumas (jautrumas 
smūgiams, žr. nurodymus skyriuje 
„Transportavimas ir sandėliavimas“).
Lipant ant blokų, kai pašalę ir šlapia, 
galima paslysti!

ATSARGIAI
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7. Apdailos darbai

Visos infiltravimo sistemos išorinės 
pusės turi būti uždengiamos šoninėmis 
grotelėmis. Šoninės grotelės turi būti 
tvirtinamos centruotai. Paspaudus 
keturi šoninių grotelių fiksatoriai susi-
jungia su bloku.

7.1 Šoninių grotelių montavimas

Priklausomai nuo vietos sąlygų, 
šonines groteles galima tvirtinti už 
iškasos ribų. Jeigu yra pakankamai 
erdvės darbui, šonines groteles galima 
montuoti ir tik iki galo surinkus visus 
blokus.

Analogiškai naudojamos ir šoninės 
grotelės / pusė bloko.

Informacija

Kai infiltravimo sistemos formoje yra 
vidiniai kampai, iš vienos pusės reikia 
naudoti sutrumpintas šonines groteles.

Pusės Rigofill ST bloko šoninės grotelės, trumpos

Art. Nr. 519.94.011

Pusės Rigofill ST-B bloko šoninės grotelės, trumpos

Art. Nr. 519.94.211

Šoninės grotelės Rigofill ST, trumpos

Art. Nr. 519.94.010

Šoninės grotelės Rigofill ST-B, trumpos

Art. Nr. 519.94.210

DĖMESIO
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Šoninės grotelės Rigofill ST

Art. Nr. 519.94.000

Ypatumai: vidinis kampas

Šoninės grotelės Rigofill ST-B

Art. Nr. 519.94.200



Blokų eilės Prijungimo aukštis

0,5 eilės 40 mm
1 eilė 40 mm
1,5 eilės 700 mm
2 eilės 700 mm
2,5 eilės 1 360 mm
3 eilės 1 360 mm

Prijungimo aukščiai (nepriklausomai nuo nominalaus 
skersmens) nuo infiltravimo sistemos dugno

Tam, kad būtų galima tiesiogiai prijungti 
įtekėjimo ir ištekėjimo angas, šoninėse 
grotelėse yra apvalūs montažiniai kreip-
tuvai, skirti sienų masyvo vamzdžiams, 
kurių nominalus skersmuo yra nuo DN 
110 iki 500 (šoninėms grotelėms / pusei 
bloko nuo DN 110 iki DN 250).

7.2 Skylių šoninėse grotelėse įrengimas

Informacija

Rekomenduojame naudoti pjūklelį 

7. Apdailos darbai

Pakopinį adapterį iki nominalaus 
skersmens trumpinti laikantis projekto 
specifikacijų.

DN 315 vamzdį galima jungti tiesiogiai. 
Pakopinį adapterį galima tvirtinti hori-
zontaliai pagrindui arba pasuktą 180° 
kampu.

7.3 Pakopinio adapterio naudojimas (DN 315/DN 400/DN 500)

Informacija

Geriausia, jei trumpinti naudotumėte 
kampinę šlifavimo mašiną. Pjūvis 
turėtų eiti maždaug 1 cm nuo krašto, 
kad būtų išlaikomas nuožulnumas. 
Tokiu būdu paruoštas pakopinis adap-
teris prie bloko turi būti tvirtinamas 
kaip šoninės grotelės ir fiksuojamas 
pakopinio adapterio gnybtu.

Fiksavimas pakopinio adapterio gnybtu
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7. Apdailos darbai

7.4 Uždengimas geotekstile

Atkreipkite dėmesį į tai, kad geoteksti-
lės paviršius būtų visiškai uždarytas ir 
užpildymo metu neatsirastų ertmių!

Rigofill įrangą būtina visiškai uždengti 
geotekstile (pvz. RigoFlor). Sudūrimo 
vietos turi pakankamai persidengti (ne 
mažiau kaip 30 cm), kad į įrangą nepa-
tektų užpildas. Geotekstilėje, vamzdžių 
įleidimo vietose, padarykite kryžmines 
įpjovas ir užberkite taip, kad negalėtų 
byrėti smėlis.

7.5 Šoninis užpildymas

Jungtys užblokuoja pavienius Rigofill ST 
blokus ir iš esmės užkerta kelią infiltravi-
mo sistemos šoniniam slydimui, kai ji 
yra užpildoma. 
 
Užpildant reikia naudoti nerišlų, neužša-
lusį statyboms tinkamą gruntą, kurio 
grūdėtumas ne daugiau kaip 32 mm.  
 
Užpildo medžiagą tolygiai berkite iš visų 
pusių ne daugiau kaip 30 cm sluoksniu, 
ir tankinkite naudodami vidutinio len-
gvumo arba vidutinį tankintuvą (pavirši-

nį vibratorių arba vibracinį tankintuvą). 
Darbo metu pasiektas tankinimo laips-
nis Dpr turi siekti ≥ 97 %. Jokiu būdu 
negalima pažeisti blokų. Būtina laikytis 
nacionalinių žemės darbams taikomų 
gairių (tokių kaip ZTV E-StB (Bendrųjų 
techninių sąlygų)). 
 
Pildant medžiagą ir tankinant svarbu ste-
bėti, kad neatsidengtų persidengę geo-
tekstilės sluoksniai ir nebūtų sugadinti 
Rigofill ST blokai! 

Užpildo laidumas turi bent jau atitikti 
natūralaus dirvožemio laidumą.

DĖMESIO
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Tipinė konstrukcija po važiuojamąja dalimi 

7. Apdailos darbai

7.6 Perdangos įrengimas

1) Mažiausias vienodas pralaidumas (kf), kaip ir pagrindas, esant sutankintam sluoksniui
2) Pagal pageidavimą galimas ir mažesnis perdengimas!

Važiuojamoji dalis

Antžeminė dalis pagal 
galiojančias gaires, pvz., 
RStO 12 (Važiuojamųjų 
dalių antžeminių konstruk-
cijų standartizavimo 
gairės)

Viršutinis išlyginamasis 
sluoksnis

Rigofill ST 

Apatinis išlyginamasis sluoksnis1)

Pagrindas

H
Ü
 ≥

 8
0

0 
m

m
2

)

≥ 
35

0 
m

m

T S

EV2 ≥ 45 MN/m2Paviršius

apie 100 mm

CBR ≥ 12 %

HGW

Sunkiasvorių krovinių transporto 
priemonė 60

EV2 ≥ 45 MN/m2 CBR ≥ 12 %Pagrindas

Montuojant po važiuojamąja dalimi, iš 
esmės reikia laikytis nacionalinių gairių, 
tokių kaip RStO 12. Paviršiui įrengti, kad 
vėliau ant jo būtų galima tiesti kelius, yra 
reikalinga perdanga – jeigu galima, 
akmens skaldos, kurios minimalus storis 
būtų 35 cm. Kitos medžiagos paprastai 
sąlygoja didesnį perdangos aukštį. 
 
Iš esmės ant perdangos (= paviršiaus) 
paviršiaus turi būti pasiektas vieningas-
deformacijos modulis EV2 ≥ 45 MN/m² 
arba CBR ≥ 12 % . 

Dugne esančius sluoksnius iš esmės 
klokite ir tankinkite ne daugiau kaip 
30 cm eilėmis. Tankinimo laipsnis Dpr 
turėtų sudaryti ≥ 97 %.  

Tankinti leidžiama tik lengvais arba  
vidutiniais paviršiniais vibratoriais!

Neleidžiama tankinti vibraciniais volais 
ir sprogstamaisiais tankintuvais!

HGW atveju informacija apie įrangos 
dugną Rigofill ST įranga, kuri kartu 
su plastikine nepralaidžia membrana 
naudojama kaip sandari saugykla, yra 
tinkama naudoti esant didesniam už 
aukščiausią gruntinio vandens lygiui 
(vok. höchster Grundwasserstand, 
HGW). Pasitarus su FRÄNKISCHE ir 
esant atitinkamoms techninėms sąly-
goms, galima naudoti ir gruntiniame 
vandenyje. Kreipkitės į mus!

Tvarumo koeficientas
Infiltravimo sistemos yra požeminiai 
įrengimai, todėl turi būti tvarūs ilgalaikei 
grunto ir transporto keliamai apkrovai.  
Tvarumą būtina įrodyti pagal eurokodą, 
atsižvelgiant į patikimumo apkrovai 
koeficientą arba mažinimo koeficientą. 
Esant įprastiniams montavimo parame-
trams*, infiltravimo įrangai galima nau-
doti ir HÜ 4 m perdengimo aukštį bei TS 

6 m grunto gylį. Atsižvelgiant į objekto 
specifiką FRÄNKISCHE gali paruošti sta-
tinį įrodymą. Po važiuojamosiomis dali-
mis reikia laikytis minimalios HÜ 80 cm 
aukščio perdangos. 
*  Sunkiasvorių krovinių transporto priemonė 60, 

dirvožemio slėgio jėga 18 kN/m3; vidutinė dirvožemio 
temperatūra ne daugiau kaip 23 °C; grunto gylis – 6 m; 
κ=0,3; 4 eilės

Infiltravimo sistema turi būti perdengia-
ma laikantis projekto specifikacijų. Per-
dangai paskirstykite nerišlų, statyboms 
tinkamą gruntą, kurį galima tankinti, 

kurio grūdėtumas būtų ne daugiau kaip 
32 mm. Ši sąlyga yra privaloma po 
važiuojamosiomis dalimis!  
Draudžiama naudoti užšalusį gruntą! 

Be to, galioja taip pat ir žemės darbams 
taikomos nacionalinės gairės (tokios 
kaip ZTV E-StB).

DĖMESIO
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7. Apdailos darbai

1) Mažiausias vienodas pralaidumas (kf), kaip ir pagrindas, esant sutankintam sluoksniui
2) Pagal pageidavimą galimas ir mažesnis perdengimas!

Važiuojamoji dalis

Antžeminė dalis pagal 
galiojančias gaires, pvz., 
RStO 12 (Važiuojamųjų 
dalių antžeminių konstruk-
cijų standartizavimo 
gairės)

Viršutinis išlyginamasis 
sluoksnis

Rigofill ST-B

Pagrindas

H
Ü
 ≥

 8
0

0 
m

m
2

)

≥ 
35

0 
m

m

T S

EV2 ≥ 45 MN/m2Paviršius

apie 100 mm

Tipinė konstrukcija po važiuojamąja dalimi 

CBR ≥ 12 %

HGW

Sunkiasvorių krovinių transporto 
priemonė 30

EV2 ≥ 45 MN/m2 CBR ≥ 12 %Pagrindas

Apatinis išlyginamasis sluoksnis1)

Rigofill® ST-B  sunkiasvorių krovinių transporto priemonė 30

Montuojant po važiuojamąja dalimi, iš 
esmės reikia laikytis nacionalinių gairių, 
tokių kaip RStO 12. Paviršiui įrengti, kad 
vėliau ant jo būtų galima tiesti kelius, yra 
reikalinga perdanga – jeigu galima, 
akmens skaldos, kurios minimalus storis 
būtų 35 cm. Kitos medžiagos paprastai 
sąlygoja didesnį perdangos aukštį. 
 
Iš esmės ant perdangos (= paviršiaus) 
paviršiaus turi būti pasiektas vieningas 
deformacijos modulis EV2 ≥ 45 MN/m² 
arba CBR ≥ 12 % . 

Dugne esančius sluoksnius iš esmės klo-
kite ir tankinkite ne daugiau kaip 30 cm 
eilėmis. Tankinimo laipsnis Dpr turėtų 
sudaryti ≥ 97 %.  

Tankinti leidžiama tik lengvais arba vidu-
tiniais paviršiniais vibratoriais!

7.7 Perdangos įrengimas

Neleidžiama tankinti vibraciniais volais 
ir sprogstamaisiais tankintuvais!

HGW atveju informacija apie įrangos 
dugną Rigofill ST-B įranga, kuri kartu 
su plastikine nepralaidžia membrana 
naudojama kaip sandari saugykla, yra 
tinkama naudoti esant didesniam už 
aukščiausią gruntinio vandens lygiui 
(vok. höchster Grundwasserstand, 
HGW). Pasitarus su FRÄNKISCHE ir 
esant atitinkamoms techninėms sąly-
goms, galima naudoti ir gruntiniame 
vandenyje. Kreipkitės į mus!

Tvarumo koeficientas
Infiltravimo sistemos yra požeminiai 
įrengimai, todėl turi būti tvarūs ilgalai-
kiam grunto ir transporto keliamai 
apkrovai. Tvarumą būtina įrodyti pagal 
eurokodą, atsižvelgiant į patikimumo 
apkrovai koeficientą arba mažinimo koe-
ficientą. Esant įprastiniams montavimo 
parametrams*, infiltravimo įrangai gali-
ma naudoti ir HÜ 2,5 m perdengimo 

aukštį bei TS 4 m grunto gylį. Atsižvel-
giant į objekto specifiką FRÄNKISCHE 
gali paruošti statinį įrodymą. Po važiuo-
jamosiomis dalimis reikia laikytis mini-
malios HÜ 80 cm aukščio perdangos.
*  Sunkiasvorių krovinių transporto priemonė 30, dirvožemio 

slėgio jėga 18 kN/m3, vidutinė dirvožemio temperatūra ne 
daugiau kaip 23 °C, κ=0,3

Infiltravimo sistema turi būti perdengia-
ma laikantis projekto specifikacijų. Per-
dangai paskirstykite nerišlų, statyboms 
tinkamą gruntą, kurį galima tankinti, 

kurio grūdėtumas būtų ne daugiau kaip 
32 mm. Ši sąlyga yra privaloma po 
važiuojamosiomis dalimis!  

Draudžiama naudoti užšalusį gruntą! 
Be to, galioja taip pat ir žemės darbams 
taikomos nacionalinės gairės (tokios 
kaip ZTV E-StB).

DĖMESIO
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7. Apdailos darbai

Važiavimas, uždedant 1 perdengimo eilę
 
Uždėti pirmą perdengimo eilę galima, 
pavyzdžiui, krautuvu ant ratų arba sava-
eigiu ekskavatoriumi su priekyje sumon-
tuotu kaušu. Krautuvui ant ratų arba 
savaeigiui ekskavatoriui, kurio bendroji 
masė yra ne daugiau kaip 15 t (grandi-
nės, 4 ratų, dvigubų padangų), virš infil-
travimo sistemos yra reikalinga ne 
mažesnė nei 30 cm storio sutankinta per-
danga. Darbo metu atkreipkite dėmesį į 
galinčias atsirasti provėžas! Šiame dar-
bų etape reikėtų vengti manevringo vai-
ravimo. 

Važiavimas statybine technika
 
Sunkia statybine technika (iki ne dau-
giau kaip 50 kN ratų apkrovos) važiuoti 
ant perdangos  (pvz., sunkiasvorių krovi-
nių transporto priemonė 30) leidžiama tik 
tuomet, kai sutankinta perdanga yra 
60 cm storio. Atkreipkite dėmesį į atsi-
randančias provėžas!  
50 kN ratų apkrovos negalima viršyti taip 
pat ir išverčiant gruntą, nebent yra nau-
dojamos apkrovos paskirstymo plokš-
tės. 

7.8 Važiavimas statybine technika montavimo metu

Statybine technika neleidžiama 
tiesiogiai važiuoti ant blokų!

ATSARGIAI
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8. Hermetizuota įranga

Įvairaus pritaikymo modulinių talpų įrengimas

Pritaikymo sritys

Naudojant Rigofill ST paviršiniam  
vandeniui laikyti, įrangą galima padengti 
plastikine nepralaidžia membrana (PHD).  
Laikykitės PHD gamintojo naudojimo 
nurodymų.

n Paviršinio vandens sulaikymas

n Paviršinio vandens panaudojimas

n Gesinti skirto vandens laikymas

n Kombinuotosios pritaikymo sritys
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Šaknis įleido Kėnigsberge –

sėkmę patyrė visame pasaulyje!

X.xxxx/x.xx.xx.xx XX | Pasiliekame teisę daryti pakeitimus | Art. Nr.: 599.99.xxx

Mūsų būstinės Amerikoje:

Andersonas, JAV
Gvanachuatas, Meksika

Mūsų būstinės Afrikoje:

Ben Arusas, Tunisas
Kasablanka, Marokas

Mūsų būstinės Azijoje:

Antingas / Šanchajus, Kinija
Punė, Indija

FRÄNKISCHE – tai novatoriškas, augan-
tis, vidutinio dydžio šeimos verslas, 
plastikinių vamzdžių, šachtų ir sistemi-
nių komponentų plėtros, gamybos ir 
pardavimų lyderis, siūlantis sprendi-
mus aukštuminei bei giluminei statybai, 
automobilių gamintojams ir pramonei. 

Šuo metu visame pasaulyje darbo 
vietas suteikiame apie 3 500 darbuo-
tojų. Per dešimtmečius sukauptą plas-

tiko apdorojimo profesinę patirtį mūsų 
klientai vertinai lygiai taip pat, kaip ir 
techninius bei konsultavimo gebėjimus 
ir didelį mūsų siūlomų produktų spek-
trą.

Šeimyninis verslas įkurtas 1906 m., šian-
dien jam vadovauja jau trečios kartos 
atstovas Otto Kirchner, o bendrovės 
gamybos ir prekybos filialai įsikūrė 
įvairiose pasaulio šalyse. Palaikydami 

artimą ryšį su klientais galime plėtoti 
produktus ir siūlyti įvairius sprendimus, 
visiškai pritaikytus mūsų klientų porei-
kiams. Toks požiūris ir klientų lūkesčiai, 
savaime suprantama, yra mūsų dėme-
sio centre.

FRÄNKISCHE – tai jūsų partneris, spren-
džiant kompleksines ir techniškai sudė-
tingas užduotis.

„FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG“ | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern      
Tel. +49 9525 88-0 | Faks. +49 9525 88-2412 | info.drain@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Mūsų būstinės Europoje:

Kėnigsbergas, Vokietija (pagrindinė būstinė) 
Biukeburgas, Vokietija
Švarcheidė, Vokietija
Okršíšky, Čekija
Sent Lenardsas, Didžioji Britanija
Maskva, Rusija
Jelesas / Toledas, Ispanija
Torsi le Granas, Prancūzija
Ebersbachas / Filsas, Vokietija
Hermsdorfas, Vokietija
Menchaltorfas, Šveicarija
Milanas, Italija
Stambulas, Turkija
Klužas, Rumunija
Velsas, Austrija


