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HIDROCRATE 
INSTRUKCJA INSTALACJI ZBIORNIKÓW ROZSĄCZAJĄCYCH 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Przed rozpoczęciem prac montażowych niezbędne jest zapoznanie się z poniższą instrukcją instalacji  
modułów rozsączających HIDROCRATE 
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OPIS PRODUKTU 
 
System HIDROCRATE to modułowa konstrukcja umożliwiająca prostą budowę podziemnych 
zbiorników przeznaczonych do rozsączania, retencjonowania i gromadzenia wód opadowych, 
złożona z następujących elementów: 
 
 

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SYSTEMU HIDROCRATE 

 

HI-010 
MODUŁ PODSTAWOWY 
500 x 500 x 250 mm  

 

HI-011 
ŚCIANA BOCZNA 
500 x 430 mm 

 

HI-012 

ZAŚLEPKA 
120x120 mm 

 
HI-013 
ŁĄCZNIK MAŁY 
do zbiorników jednopiętrowych 

 

HI-014 
ŁĄCZNIK DUŻY 
do zbiorników wielopiętrowych 

 

HI-015 
MODUŁ INSPEKCYJNY 
500 x 500 x 250 mm 
z otworem 210 mm  

 

HI-016 
MODUŁ STUDZIENKOWY 
500 x 500 x 250 mm  
z podstawą do studzienki inspekcyjnej 
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MONTAŻ ZBIORNIKA JEDNOPIĘTROWEGO  
 

KROK 1: Połącz dwie części modułu podstawowego HI-010, 
aby powstał podstawowy blok o wymiarach 
500 x 500 x 500 mm. 
 
KROK 2: Dodawaj kolejne bloki aby zbudować pożądany 
rozmiar zbiornika. 
 
KROK 3-4: Zamknij obwód zbiornika instalując ściany boczne. 
 
KROK 5: Połącz ze sobą poszczególne bloki za pomocą małych 
łączników. 
 
KROK 6: Umieść zaślepki w otworach na górze zbiornika. 

 
KROK 1 KROK 2 

  
KROK 3 KROK 4 

  
KROK 5 KROK 6 
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MONTAŻ ZBIORNIKA WIELOPIĘTROWEGO 
W przypadku konieczności zwiększenia wysokości zbiornika instaluje się kolejne piętra złożone 
z bloków HIDROCRATE. 
 
KROK 1: Zainstaluj duże łączniki w dolnych blokach. Łączą one bloki dolne z górnymi 
i zabezpieczają je przed poziomym przemieszczeniem się. 
 
KROK 2: Zacznij budować kolejne piętro z bloków w taki sam sposób jak pierwsze piętro. Dokładne 
położenie poszczególnych bloków zapewniają zainstalowane już duże łączniki. 
 
KROK 3: Zakończ montaż górnej kondygnacji instalując ściany boczne, małe łączniki i zaślepki. 
 

KROK 1 KROK 2 KROK 3 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

Montaż zbiornika złożonego z więcej niż 6 pięter wymaga każdorazowo konsultacji z nami. 
 

MODUŁ STUDZIENKOWY I INSPEKCYJNY 
 

Moduł studzienkowy HI-016 wyposażony jest w otwór inspekcyjny 
oraz podstawę do instalacji studzienki HIDROSPECT.  
 
W zbiorniku jednopiętrowym zastąpienie górnego modułu 
podstawowego HI-010 modułem studzienkowym HI-016 
umożliwia kontrolę stanu zbiornika za pomocą kamer CCTV oraz 
czyszczenie zbiorników. 
 
W przypadku zbiornika 

wielopietrowego pod górnym modułem studzienkowym HI-016 
umieszcza się moduły inspekcyjne HI- 015, które posiadają otwór 
umożliwiający przejście pomiędzy poszczególnymi 
kondygnacjami zbiornika. Na dnie zbiornika pozostaje moduł 
podstawowy HI-010 bez otworu.  
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ROZŁADUNEK I MAGAZYNOWANIE 
 
Uwzględniając wielkość i kształt zbiornika konieczne jest wcześniejsze zaplanowanie miejsca 
rozładunku, składowania i montażu. Należy wziąć pod uwagę, że ilość materiału może być duża a 
w związku z tym odpowiednia logistyka nabiera jeszcze większego znaczenia. Ma ona wpływ na 
czas instalacji i oszczędność kosztów związanych z ewentualnym przenoszeniem produktów. 
 
Bloki HIDROCRATE można układać w stosy do wysokości 6 pięter. W przypadku długotrwałego 
przechowywania na zewnątrz 
 należy unikać wietrznych miejsc. Jeżeli produkt będzie przechowywany na zewnątrz dłużej niż 1 
rok, należy go zabezpieczyć przed promieniowaniem UV poprzez całkowite przykrycie. 
 
 

PRACE WYKOPOWE 
 

Wraz z dostawą produktu dostarczany jest 
również rysunek montażowy ze 
szczegółowym odwzorowaniem 
poszczególnych modułów i ich lokalizacją. 
Przed rozpoczęciem wykopu należy się 
upewnić, że wszystkie elementy zbiornika 
niezbędne do kompletnej instalacji są 
dostępne nie zostały uszkodzone.  
 
Wykopy muszą być prowadzone zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz z 
uwzględnieniem planu bezpieczeństwa. 

 
 

PRZYGOTOWANIE WYKOPU 
 
Czyste kruszywo frakcji 6-8 mm rozsypać i  dobrze 
zagęścić w warstwie 150 mm na całej powierzchni 
wykopu. Maksymalne dopuszczalne nachylenie 
dna wynosi 0,5%.  
 
Bardzo ważne jest ostateczne wyrównanie 
powierzchni podłoża, aby późniejszy montaż 
poszczególnych modułów HIDROCRATE był łatwy, 
szybki i bezproblemowy. 
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GEOWŁÓKNINA 
 

 
Zbiornik musi być całkowicie pokryty 
odpowiednią geowłókniną. Przygotuj 
geowłókninę tak aby pokryła całe podłoże i była 
wystarczająco długa, aby pokryć cały zbiornik. 
Poszczególne części geowłókniny muszą 
zachodzić na siebie na szerokości co najmniej 
30 cm.  
 
 

 
Podczas rozkładania geowłókniny upewnij się, że 
jest ona napięta i nie marszczy się. Wskazane jest 
przytwierdzenie geowłókniny po obwodzie 
zbiornika, aby nie przeszkadzała podczas 
montażu modułów HIDROCRATE, nie wpadała 
do wykopu i pozostawała napięta. 
 
 
 
 

MONTAŻ MODUŁÓW HIDROCRATE 
 

Moduły HIDROCRATE dostarczane są 
w stanie zdemontowanym. Podczas ich 
montażu postępuj zgodnie z niniejszą 
instrukcją i rysunkami montażowymi. Zaleca 
się, aby poszczególne elementy 
konstrukcyjne były przenoszone na paletach 
bezpośrednio do wykopu w celu 
zminimalizowania czasu pracy. Szczególnie 
w przypadku dużych zbiorników bardzo 
istotne jest optymalne rozmieszczenie palet 
jak najbliżej miejsca instalacji. 

 
Przed ustawieniem pierwszego bloku ważne jest, aby wyznaczyć dokładną granicę zbiornika oraz 
jego odległość od ścian wykopu. W tym celu można zastosować sznurek lub ułożyć moduły po 
dwóch prostopadłych do siebie stronach, aby zweryfikować dokładność lokalizacji, kształt 
i planowane wymiary przyszłego zbiornika. Po tej inspekcji można przystąpić do stopniowej 
budowy zbiornika. 
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Jeżeli zbiornik jest piętrowy, zalecamy aby montaż 
bloków kolejnyego piętera odbywał się na górnej 
powierzchni poprzedniego piętera. Oczywiście możliwe 
jest złożenie bloków poza zbiornikiem, a następnie 
przeniesienie ich do wykopu, jednak szybkość 
i  skuteczność takich działań jest znacznie niższa. 
Zawsze bardzo istotne jest wcześniejsze zaplanowanie 
optymalnej procedury montażu dla danego projektu. 
 
 
 
 

ŁĄCZNIKI, ŚCIANY BOCZNE I ZAŚLEPKI 
 
Łączniki są instalowane w trakcie budowy bloków. Zapewnia to prawidłowe położenie bloków. 
Pomiędzy poszczególnymi piętrami instalowane są duże łączniki HI- 014. Małe łączniki HI-013 
montuje się tylko na górnej kondygnacji zbiornika. 
 
Po zmontowaniu i połączeniu wszystkich bloków, na obwodzie całego zbiornika instaluje się ściany 
boczne HI-011, a otwory w górnej części zbiornika zamyka się zaślepkami HI- 012. 
 
 

WLOT, WYLOT I WENTYLACJA 
 
Jeżeli znane są dokładne średnice i położenie otworów wlotowych lub wylotowych, na życzenie 
klienta można je wcześniej przygotować. Można je jednak również łatwo wykonać bezpośrednio 
na placu budowy. 
 
Otwory do średnicy DN200 można wiercić za pomocą wiertła koronowego. W przypadku 
większych średnic do DN400 zalecamy użycie piły prostoliniowej. W przypadku średnic większych 
niż DN400 przed zbiornikiem należy zainstalować studzienkę rozdzielczą o wymaganej wielkości, 
co pozwoli na podzielenie przepływu na kilka mniejszych odgałęzień rur. 
 
Gdy otwory są gotowe, należy włóżyć rurę o średnicy minimum 10 cm do bloku HIDROCRATE tak, 
aby pozostała bezpiecznie wewnątrz zbiornika podczas zasypywania i zagęszczania. 
 
Wentylację tworzą studzienki o wymiarach 35x35 cm, które można umieścić w dowolnym miejscu 
na górnym piętrze zbiornika za pomocą modułu studzienkowego HI-016. 
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Gdy zbiornik jest złożony, owiń go w uprzednio 
ułożoną geowłókninę zaznaczając wszystkie 
miejsca wlotu, wylotu, inspekcji 
i  odpowietrzenia. Upewnij się, że geowłóknina 
jest napięta i nie ma wolnych przestrzeni 
umożliwiających penetrację materiału zasypki. 
Następnie przetnij geowłókninę w 
zaznaczonych otworach i zainstaluj wymagane 
połączenia. Miejsca połączeń muszą być 
pokryte geowłókniną min. 60 cm  
przymocowaną do rur i szybów. Ma to 
zapobiec przedostawaniu się zasypki przez 
odsłonięte otwory. 
 
 

ZASYP I ZAGĘSZCZANIE 
 

Rozpocznij obsypywanie zbiornika na całym 
obwodzie równymi warstwami i zagęszczaj 
każdą warstwę co 40 cm. Podczas obsypywania 
i zagęszczania upewnij się, że poszczególnych 
części geowłókniny nie przesunęły się, nie są 
uszkodzone, nie zapadają się ani nie marszczą. 
 
Po zakończeniu zasypywania ścian zbiornika 
postępuj w ten sam sposób z zasypywaniem 
jego stropu. Pierwsza warstwa zasypki stropu 
musi składać się z 150 cm kruszywa 10-20 mm.  

 
 
Podczas zasypywania zbiornika konieczne jest, aby żadne pojazdy i maszyny wykonujące 
zasypywanie nie przejeżdżały po nim. Do zagęszczania użyj płyty wibracyjnej. Nie używaj walców 
wibracyjnych! 
 

Po zakończeniu obsypki utwórz ostatnie warstwy 
zgodnie z rodzajem przyszłej powierzchni. 
Umieść ramy włazu na studzienkach 
inspekcyjnych i zabetonuj je. 
 
Jeżeli teren nad zbiornikiem przewidziany jest do 
ruchu drogowego, wjazd możliwy będzie dopiero 
po całkowitym wykonaniu wszystkich warstw 
konstrukcyjnych (beton, asfalt, kostka itp.). 
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W przypadku zbiorników 
infiltracyjnych, do których woda nie 
wpływa rurami, ale wsiąka 
bezpośrednio z gruntu, wskazane jest 
umieszczenie drugiej warstwy 
geowłókniny nad całym zbiornikiem 
pod powierzchnią terenu. Zapewni to 
miejscową filtrację zanieczyszczeń. W 
razie potrzeby wymiana dodatkowej 
warstwy gewłókniny na nową nie 
będzie stanowiła problemu.  
 
 

UTRZYMANIE 
 
 
Zbiornik HIDROCRATE wymaga minimalnych nakładów 
eksploatacyjnych. Jednak warunkiem właściwego 
utrzymania jest aby woda deszczowa, która wpływa do tego 
zbiornika była wstępnie oczyszczona w separatorze lub 
osadniku. Urządzenia te muszą być regularnie sprawdzane, 
konserwowane i czyszczone. 
 
 
 

 
Po pierwszym deszczu, a następnie 
po każdym ulewnym deszczu 
konieczna jest wizualna kontrola 
zbiornika przeprowadzona przez 
szyby rewizyjne. W razie potrzeby 
należy przeprowadzić inspekcję 
zbiornika przy pomocy kamery 
prowadzonej przez korytarze 
inspekcyjne. 
Jeżeli przeprowadzona inspekcja 
wykaże zanieczyszczenie zbiornika 
należy go wyczyścić za pomocą dyszy do czyszczenia kanalizacji wodą pod ciśnieniem (max 100-
120 bar). Zanieczyszczona woda ze zmieszanymi osadami odprowadzana jest przez studzienki 
inspekcyjne. 
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