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Datablad:

Fortank

Første rev. : 02-10-2017

Sidste rev. : 31-01-2019

Standarder

Produceret iht. EN 13369:2013

Beton er produceret efter betonklasse C45A iht. EN 206-1

Armering er leveret iht. EN 10080

Dimensioneret efter Agressiv miljøklasse iht. DS/EN 1990 (EC 0)

Dimensioneret efter Agressiv miljøklasse iht. DS/EN 1991-1-1 (EC 1)

Dimensioneret efter Agressiv miljøklasse iht. DS/EN 1992-3 (EC 2)

Produkt specifikation helstøbt Fortank:

- Rumfang: 21,3 m
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- Vægt tank: 11.71 tons

- Låg:   2.76 tons

- Fliser /stk: 65 kg

- Fortank i alt: 14.78 tons

Gennemføringer:

- Fortanke kan leveres ved bestilling med nedenstående standard gennemføringer, se

gennemførringsvejledning side 3.

- 160 mm skydermuffe med gummiring.

- 315 mm skydermuffe.

- 560 mm skydermuffe.

- Som standard istøbes der en 160 mm muffe, for aftapning af regnvand. Proppes af udvendigt inden

levering.

Løft:

- Fortanke leveres som standard med 4 stk. indstøbte M30 inserts, tanke monteres med løfteåg udstyret

med 2 stk. 2-slæng kæder el.lign, se side 5.

Anvendelse:

Fortanke anvendes som forbeholder til gylletanke, opsamling af overfladevand ved ensilagesiloer, regnvand m.m..

For surring under fragt henvises der til side 4.
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Fortank:

Dimensioner
Første rev. : 02-10-2017

Sidste rev. : 10-10-2017
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Plantegning af låg til Fortank med fliser:

- Vægt af låg incl. fliser 3,02 tons

- Vægt af låg: 2,76 tons

- Vægt pr. flise (4 stk.): 65 kg

BEMÆRK: LÅG ER IKKE KØREFAST!

Lodret snit A-A af Fortank uden

gennemføringer

- Indv. rumfang: 21,3 m
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- Vægt af Fortank: 11,71 tons

Plantegning af Fortank bund



Gennemføringsvejledning

Første rev. : 02-10-2017

Sidste rev. : 13-10-2017
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Fragt

Første rev. : 10-10-2017

Sidste rev. : 10-10-2017
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BEMÆRK: FORTANK ER 2,9 METER HØJ.

BEMÆRK: FORTANK ER 3,25 METER BRED.

· Fortank læsses på forvogn / hænger eller nedbygget trailer med truck.

· Fortank og låg forsurres med bånd iht. nedenstående tegning.



Udgravningsprofil.

2 stk. 2x3 meter køreplader

Udgravningsvejledning

Første rev. : 02-10-2017

Sidste rev. : 13-10-2017
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· Udgravning af hul sikres imod sammenskridning og udføres derfor efter

arbejdstilsynets anbefalinger ned til  5 meters dybder, med 1:2 hældning.

· Der anbefales udført en udgravning med en bund-diameter på 4,5 meter, for at sikre

fri bevægelse under montage af fortank.

· Inden nedsænkning af fortank skal jordbunden afrettes med bæredygtig lag af sand.

· Der henvises til "At-vejledning arbejdets udførelse - D.2.13".

Adgang til byggeplads

· Der etableres min 6 meter fast tilkørsel / kørevej for lastbilkran/trækker.

· Kørevej skal være udført inden ankomst til byggeplads.

· Evt. krav til køreplader, grundet mangel af ovenstående, fremskaffes disse af køber /

på købers regning.

· Rækkevidde til montage fra center kran Max. 9 meter.

· Der skal være fast underlag for støtteben, se illustration, min. 3,5 meter fra center kran.

· Det anbefales at, der ligges 2 stk. 2x3 meter køreplader til fordeling af tryk fra

støtteben.

· Der er i prisen incl. 1,5 time fra ankomst, evt. mer tid herudover, faktureres efter

nærmere aftale.

Købers ansvar:

· Fortanken placeres i korrekt kote.

· Bunden af hullet er afrettet og komprimeret til bæredygtig underlag.

· Køber stiller 2 mand til rådighed for montagen, udover de ovennævnte.

Opfyldning anbefales udført efter følgende punkter:

· Opfyldningssområde skal være drænet inden tilfyldning, i tilfælde af evt.

opdriftssikring udføres denne inden opfyldning, se side 6.

· Der foretages lagvis opfyldning, maks. 30 cm pr. lag for at undgå skader på tanken

grundet vibration fra komprimeringsværktøjer og dennes vægt.

· Der opfyldes med sand omkring tanken til 15 cm fra overkant af tank excl. låg.

· Det færdige opfyldningsområde skal ligge indenfor de øverste 30 cm af overkant

tank incl. låg og skal have et fald væk fra tanken.

Bemærk: Alt færdsel omkring tanken og tilfyldningsområdet må ikke overstige 500

kg/m
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, dette kan medføre skade på beholderen.

Montagevejledning

Montagevejledning / betingelser.

Udgravningsvejledning.



Opdriftssikring

Første rev. : 02-10-2017

Sidste rev. : 13-10-2017
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· Ved evt. grundvandsspejl tæt på eller over byggegrube, holdes denne tør med sugespidsanlæg

eller tilsvarende.

· Grundvandsspejl under 1,4 meter over fortank bund kræver ikke opdriftssikring.

· Grundvandsspejl indtil 1,7 meter over fortank bund: 2m
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 beton til opdriftssikring.

· Grundvandsspejl indtil 2,0 meter over fortank bund: 4m

3

 beton til opdriftssikring.

· Ved grundvandsspejl 2,0 meter over byggegrube, skal der etableres omfangsdræn, således

at højere grundvandsspejl forhindres.

Ovenstående anbefalinger til opdriftssikring er forudsat låg inkluderet.

· Opdriftssikring opnås med en kantstøbning.

· 4stk. ø8 bøjler i bund af fortank af hver side.

· Opdriftssikringsbøjler ialt: 24 stk ø8 bøjler.

· Dimensionering af opdriftssikrings iht. rådgiver.

· Der anbefales anvendt minimum betonklasse C25M.

Opdriftssikring.
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