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System skrzynek rozzsączających: 

Variobox® und Controlbox® 

 

 

Instrukcja montażu    
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Ogólne 

System Varibox jest jednym z najstabilniejszych systemów rozsączających na rynku. 

 

 

Variobox są dostarczane w różnych wysokościach (10, 15, 20, 25, 30 - 80cm). 

 

 

Do tego dostępne są różnego rodzaju kanały 

 
170mm  

500mm 
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Wskazówki odnośnie planowania, wymiarowania i budowy drenaży blokowych tudzież zbiorników 

blokowych, w oparciu o wymagania przy produkcji drenaży rurowych, zgodnie z dokumentacją DWA 

A-138. Ponadto należy przestrzegać następujących wytycznych: 

Średni-najwyższy poziom wód gruntowych w przypadku drenażu blokowego nie może podchodzić 

powyżej 1,0 m pod powierzchnią gruntu. 

Podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe (minimalny moduł deformacji(Evd 25MN/m2), a w 

przypadku drenażu blokowego musi w wystarczającym stopniu przepuszczać wodę. Odpowiednia 

przepuszczalność ma miejsce, jeśli jest większa niż kf = 1 -10-6 m/sek. Zdarza się to tylko w 

przypadku, jeśli podłoże składa się z  niezwartego gruntu lub  mieszanego-ziarnistego, zgodnie z DIN 

18196. W odniesieniu do tej wskazówki na podstawie fachowego pomiaru przepuszczalności (patrz 

też DWA A 138) z reguły nie ma odstępstw. Jeśli podłoże składa się z rodzimego, niezwartego lub 

mieszanego-ziarnistego gruntu, wtedy najczęściej jest także wystarczająco nośne. 

Wartość przepuszczalności wody w przypadku drenażu blokowego nie może być większa niż  kf = 1 -

10-3 m/sek, gdyż przy niskim stanie wód gruntowych wody opadowe sączyłyby się do wód 

gruntowych tak szybko, że nie zostałyby dostatecznie długo w nasyconej strefie gruntu, i nie doszłoby 

do wystarczającego oczyszczenia wody poprzez procesy chemiczne i biologiczne.  

Zalecmy przeprowadzenie montażu przez wykwalifikowany personel. Należy przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa pracy. Za wypadki przy pracy odpowiedzialny jest wykonawca projektu 

W przypadku pytań i niejasności dotyczących montażu proszę o kontakt z firmą Hewitech.      
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Składowanie i transport: 

Variobox i Controlbox jest pakowany na palecie: 32 szt o wymiarach 600x600x600mm. Waga bloku 

600x600x600 to około 12 kg. Palety można rozładowywać odpowienim wózkiem widłowy, przy 

rozładunku należy używać pasów do sciągania. 

UWAGA: Temperatura otoczenia przy monatażu bloków nie może być niż niż  5°C. Należy unikać 

rzucania blokami oraz ciężkiego obciążania przed montażem 

Magazynowanie: na płaskiej powierzchni, max wysokość na którą można układać bloki jeden na 

drugim to 3m (aby uniknąć zniszczenia bloków) Palety są zabezpieczone przed wiatrem i wichurą 

zabezpieczone. Składowanie na powietrzu nie powinno przekraczać jednego roku. Należy unikać 

składowania bloków w pełnym słońcu- należy składować w cieniu bądź pokrytę folią 

nieprzepuszczającą promieni słonecznych. Należy unikać przegrzania bloków. Można je montować 

dopiero po wychłodzeniu np. w godzinach porannych 

Przed montażem należy sprawdzić jakość bloków. Nie można montować bloków uszkodzonych 

Przy montażu należy przestrzegać przepisów BHP 
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Wykop: 

Podczas budowy wykopu pod fundament do głębokości dna 5,0 m należy przestrzegać wymagań 
podanych w DIN 4124, a także dopuszczalnych kątów nasypu dla odpowiedniego typu gruntu. Przy 
większych wykopach należy z reguły dokonać obliczeń dotyczących stabilności nasypów zgodnie z DIN 
4084. 
 
Podczas budowy wykopu pod fundament do głębokości dna 5,0 m należy przestrzegać wymagań 
podanych w DIN 4124, a także dopuszczalnych kątów nasypu dla odpowiedniego typu gruntu. Przy 
większych wykopach należy z reguły dokonać obliczeń dotyczących stabilności nasypów zgodnie z DIN 
4084. 
 
Dno wykopu musi być wykonane poziomo i musi być równe; należy unikać spulchnień czy 
rozmiękczeń. Obszary dna wykopu, w których wzbierają się wody warstwowe i opadowe, należy 
zastąpić gruntem przepuszczającym wodę. 
 
 
Jeśli to konieczne, należy wysypać na dno wykopu warstwę wyrównującą piasku, pospółki lub 
drobnego żwiru. Powierzchnię należy zagęścić za pomocą ubijarki zgodnie z DWA A-139, a następnie 
wyrównać za pomocą deski do wyrównywania. Na warstwę wyrównującą można potem wejść już 
tylko przez deski. 
 
Należy zwrócić uwagę: Minimalny stopień zagęszczenia powinien wynosić DPr = 97 %. 
Wg formuły (Evd ) z 25MN/m²  
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Geowłóknina 
Na powierzchnię wyrównującą należy położyć odpowiednio wymiarowany materiał geosyntetyczny  
(włóknina dzieląca/filtrująca o klasie wytrzymałości: min. GRK 3 ), bez fałd, a następnie zainstalować 
bloki rozsączające zgodnie z wytycznymi producenta. Celem geosyntetyku jest ochrona powierzchni 
przed irygacjami. Boczne powierzchnie zewnętrzne drenażu należy także okryć w całości i bez fałd 
tym samym materiałem.  Nakładki powinny mieć przynajmniej 0,50 m szerokości 
 
 Należy dociąć otwór do podłączenia rur. 
 Pomiędzy blokami a włókniną nie może być żadnej ziemi. Geowłóknina musi szczelnie otaczać bloki i 
uniemożliwiać otwarcie 
 
Geowłókninę można przymocować tackerem do bloków. 
 
Przy drenażu blokowym izolacja geosyntetykiem ma przede wszystkim funkcję oddzielająca, tzn. musi 
być zapewniona izolacją wnęk drenażu przed gruntem warstwy wyrównującej i wypełnienia. 
Geosyntetyk musi być na tyle wytrzymały, by nie został uszkodzony lub sztancowany ani przy 
robotach zasypowych, ani po zakończeniu robót. 
Dalszą funkcją izolacji geosyntetykiem jest funkcja filtracyjna, podzielona na dwa zadania: po 
pierwsze musi być pewność, że drobne zanieczyszczenia zawarte w wodach opadowych po 
rozsączeniu wody z drenażu zostaną przefiltrowane; należy tutaj zauważyć, że wprowadzona woda z 
reguły już przeszła przez jakieś urządzenie filtrujące. Po drugie, podczas rozsączania wód 
infiltracyjnych z okolicznych gruntów do drenażu 
 
Nie mogą dostać się elementy gruntu. Obie czynności filtracyjne muszą być trwale skuteczne, tzn. z 
biegiem czasu nie może nastąpić istotne zmniejszenie przepływu wody. Ostatecznie geosyntetyk na 
dnie ma także za zadanie spowolnić przepływ wody, żeby uchronić powierzchnię przed irygacjami. 
Miarodajna przy wyborze izolacji geosyntetycznej dla drenażu blokowego jest przede wszystkim 
maksymalna szerokość rozwarć/otwarć powierzchni zewnętrznych bloków rozsączających do 
wyrównania, jak i rodzaje gruntu w warstwie wyrównującej i zasypie. Zarówno funkcje rozdzielające 
jak i filtrujące muszą być zapewnione (patrz np. „Instrukcja odnośnie zastosowania geotekstyliów i 
kratek geologicznych w budowie ziemnej dróg" [34]). Z reguły wybrany geosyntetyk musi spełniać 
następujące wymagania: 
 Rodzaj materiału: włóknina, tkanina, dzianina lub kompozyt; najczęściej z PE lub PP  
 Klasa wytrzymałości: = GRK 3 
 Dotrzymanie kryteriów filtrowania (mechaniczna i hydrauliczna stabilność filtracji). 
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Przy produkcji zbiornika blokowego może być również stosowne – zależnie od rodzaju wodoszczelnej 
powłoki zewnętrznej – pokrycie powłoki zewnętrznej geosyntetykiem. Główną rolą geosyntetyku w 
tym przypadku jest ochrona powłoki zewnętrznej przed czynnikami mechanicznymi podczas robót 
zasypowych. Przy zmiennym poziomie wód gruntowych geosyntetyk powinien także spełniać funkcję 
odwodniającą i filtrującą. Sprawdzone materiały w tym przypadku to włóknina lub maty drenażowe.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Układanie bloków 
Bloki należy układać wg projektu jeden obok drugiego. Kanał jest przeważnie umiejscowiony w 
środku w najniższej wartwie. Kanał można również dopasować do pozycji dopływu 
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Łączenie bloków: 
 

 
Do łączenia bloków używa się  
 

 
 

 
Łącznik krzyżowy do łączenia variobox 

można używać narządzia do wciskania.  
 
Na każdy róg dwa łączniki 

 
 

 
Łącznik podłużny do łączenia Tunelu Controlbox z Variobox 
zum Na każdy róg dwa łączniki 

 

 
Łącznik warstw do łączenia wartw 
Na każdą stronę górną danej wartwy w środku jest montowany 
jeden łącznik 
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 Pokrywa do tunelu controlbox z siatką do podłaczeniu rury. Pokrywa zatraszuje 
się na klipsy. Siatka umożliwia wycięcie odpowiednie otworu do rury 
 
 
  
 
Odpowietrzenie  
Instalacje odpowietrzające i napowietrzające 
 
Aby powietrze mogło ujść przy napełnianiu drenażu blokowego czy zbiornika blokowego, są one 
wyposażone w instalacje odpowietrzające i napowietrzające. Wszelkie instalacje tego typu muszą być 
tak skonstruowane, żeby do wnętrza zbiornika czy drenażu nie mogły dostać się małe 
zwierzęta.przykładowe odpowietrzenie poniżej 
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Zasypywanie wykopu 

  
 
 
Boczne obszary pracy blisko drenażu, bezpośrednio przy geosyntetyku, należy wypełnić niezwartym 
gruntem z okrągłych ziaren, z maksymalną wielkością ziaren 32 mm. Szerokość tej strefy musi 
wynosić przynajmniej całkowitą wysokość bloku/4, jednak minimalnie 0,50 m. Dla bardziej 
oddalonych obszarów wypełnienia można użyć także gruntu o mieszanej ziarnistości, o ile odpowiada 
on obowiązującym przepisom budownictwa ziemnego. Wartość kf gruntu wypełniającego musi 
wynosić we wszystkich obszarach więcej niż w sąsiadujących gruntach. 
 
Do wypełnienia nadają się wszystkie zagęszczalne grunty zgodne z obowiązującymi przepisami robót 
ziemnych. W celu uniknięcia uszkodzenia wodoszczelnej powłoki, należy przykryć boczne 
powierzchnie zewnętrzne geosyntetykiem z funkcją ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, i 
ewentualnie z funkcją odwadniającą/filtrującą.  
 
Wypełnienia należy wprowadzać możliwie równocześnie po przeciwległych stronach drenażu, na 
możliwie równych wysokościach, w warstwach po max. 0,30 m, i ubić średnio ciężką ubijarką zgodnie 
z DWA A-139. Pod powierzchnią komunikacyjną stopień zagęszczenia powinien wynosić minimalnie 
DPr = 97 %. 
 
Na powierzchni drenażu należy położyć kolejną warstwę geosyntetyku na już położoną warstwę, lub 
warstwę wyrównującą z piasku, pospółki lub drobnego żwirku. Przy obydwu wariantach należy 
zaznaczyć, że powinny być odpowiednio zapewnione funkcje filtrowania i rozdzielania. Wyłożyć 
powierzchnię geosyntetykiem chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
Pierwsza warstwa zasypu powinna składać się z niezwartego lub mieszanego-ziarnistego gruntu z  
rozmiarem ziaren dmax = 32 mm, przy czym ziarna żwiru powinny być okrągłe. Niedopuszczalne jest 
bezpośrednie jeżdżenie po powierzchni drenażu pojazdami. W tym celu należy zbudować nasyp w  
miejscy nawisu za pomocą stojącej z boku koparki lub ładowarki czołowej z minimalnie 4 kołami z 
podwójnymi oponami z maksymalnym naciskiem koła 3 t. Celem zagęszczenia/ubicia należy używać 
lekkich lub średnio ciężkich ubijarek zgodnie z  DWA A-139. Nie należy używać walców wibracyjnych. 
 
Następne warstwy mogą się składać z dowolnego zagęszczalnego gruntu, o ile odpowiada on 
obowiązującym przepisom robót ziemnych. Celem zagęszczenia można używać urządzeń z masą 
całkowitą do 6 t. Wymagania odnośnie zagęszczenia ustala się na podstawie użytej powierzchni 
terenu. Jeśli powierzchnia terenu będzie używana np. jako powierzchnia komunikacyjna, wtedy 
obowiązują urzędowe wymagania dotyczące budowy dróg (patrz np. ZTVE-StB 94; zakłada się klasy 
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budowlane V i VI). Minimalny stopień zagęszczenia powinien wynosić DPr = 97 %. Jeżdżenie po 
zasypie ciężkimi pojazdami budowlanymi o maksymalnym nacisku koła 5 t (SLW 30) jest z reguły 
dozwolone dopiero od wysokości zasypu 0,80 m.  
Drenaże wykonuje się jedynie w okresach bez mrozu, tak więc np. wypełnienia i zasypy drenaży mogą 
składać się jedynie z gruntów odpornych na mróz, zgodnie z ZTVE-StB 94 (niezwarte grunty). 
 
 
 
 
Inne wskazówki 

Przy wykopie i monatażu należy unikać terenów zadrzewionych. Minimalny odstęp od drzew wynosi 

połowę średnicy korony drzewa 

 

 

Instalację z bloków oraz dopływ oraz filtry należy regularnie czyścic. Tunel inspekcyjny należy 

przepłukiwać wodą ( używać wody pod ciśnieniem do 100 bar 
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Głębokości instalacji HEWITECH-VARIO oraz HEWITECH-CONTROLBOX: 
Dopuszczone kryteria instalacji dla VARIOBOX obowiązują dla klasy budowlanej V i VI, dla obciążenia 

SLW60 zgodnie z DIN1072: 

 minimalne pokrycie dla VARIOBOX: 0.8 m 

 maksymalna głębokość dna dla VARIOBOX: 4.5 m 

 maksymalna wysokość drenażu dla VARIOBOX: 1.8 m 

Dla CONTROLBOX obowiązują od tej chwili następujące warunki instalacji: 

 minimalne pokrycie dla  CONTROLBOX: 1 m 

 maksymalna głębokość dna dla CONTROLBOX: 3.5 m 

 maksymalna wysokość drenażu dla CONTROLBOX: 1.8 m 

Warunki instalacji nie mieszczące się pośród wymienionych wytycznych muszą być uzgodnione 

pisemnie z firmą  HEWITECH. 


