ULTRA HELIX

Kanalizačné potrubie z PE-HD
špirálovite ovíjané PP profilom

•
•
•
•
Environment is our challenge

možnosť voľby sily základnej steny pre veľké rýchlosti
možnosť voľby elektrozvarovacieho spoja
možnosť voľby rôznej konštrukcie steny podľa účelu potrubia
možnosť výroby oblúkov a iných atypických prvkov
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OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Potrubie Ultra Helix (predtým Uporol) je kanalizačné potrubie mimoriadne robustnej konštrukcie vyrobené z PE-HD/PP.
Vďaka veľkej škále rozmerov, ľahko zvariteľnému materiálu a variabilite výroby, je možné ho použiť na celú radu aplikácii.

HLAVNÉ PREDNOSTI

POUŽITIE

l Absolútna tesnosť v spojoch – nedochádza k prerasta-

l Odvádzanie bežných odpadných vôd

niu koreňov v mieste hrdiel

l Odvádzanie dažďových vôd

l Veľmi dobrá odolnosť voči abrazii

l Ventilačné systémy uložené v zemi

l Výborné hydraulické parametre – nízka drsnosť – nižšia

l Výroba kanalizačných a vodomerných šácht

l

l
l
l
l
l

dimenzia – nižšie náklady na zemné práce
Potrubie dodávané v dĺžkach 6 m vedie k menšiemu
množstvu spojov – menšie potenciálne nebezpečie
netesnosti v spojoch pri sadaní zeminy
Možnosť individuálnej voľby konštrukcie steny, sily základnej steny a kruhovej tuhosti u každej dodávky
Zvariteľnosť - potrubia je možné dodať s elektrozvarovacím spojom
Výborná chemická odolnosť PE-HD
Robustná konštrukcia v porovnaní s bežnou korugovanou stenou
Mimoriadna osová tuhosť daná špirálovite vinutým
PP profilom

l Odvádzanie vody v poddolovaných územiach

(možnosť zvárania spoja)
l Renovácia kanalizácii bezvýkopovou technológiou

(vtiahnutím potrubia do netesnej stoky)
l Vytvorenie dočasných alebo trvalých zhybiek
l Odvádzanie vôd
l Vytvorenie retenčných nádrží a vodojemov
l Priepustky

Ultra Helix DN 2000 s dvojitou konštrukciou steny typu SQ
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ULTRA HELIX
Potrubie z PE-HD špirálovite ovíjané PP
profilom, rozmerová rada podľa DIN 16 961

TECHNICKÉ PARAMETRE POTRUBIA:

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY:

Kruhová tuhosť
(kN/m2 podľa ISO 9969)...................SN 4,8, 10, 12 a 16 kN/m2
Základný materiál............. ..................PE-HD/PP profil
Konštrukcia steny potrubia .............profilovaná konštrukcia
steny potrubia – rebro je tvorené profilom kruhového prierezu špirálovite navinutým okolo základnej steny potrubia.
Tento profil je dvojstenný – vnútorný profil z polypropylénu
je pri navíjaní koextrudovaný (obalený) poly-ethylénom

l Odporúčané hlavne pre dažďové a zmiešané kanalizácie

Spôsob spojovania.......... ..........nahrdlá,hrdlo je vyrobené priamo
z rúry samotnej, nie navárané

l

l

l

Konštrukcia steny môže byť presne špecifikovaná pomocou
statického výpočtu (napr. PR 42-01.9)

l

l
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veľkých priemerov s vysokými nárokmi na kvalitu a tesnosť.
Flexibilita výroby umožňuje vyrobiť rôzne konštrukcie steny s vysokou kruhovou tuhosťou a extrémne silnou silou
steny.
Špeciálna konštrukcia steny so špirálovitým vinutím z PP
má extrémne dobrú osovú tuhosť a odolnosť proti prerazeniu.
Možnosť voľby spojenia pomocou pryžového tesnenia
alebo pomocou integrovaného elektro-zváracieho spoja
v hrdle
potrubia, čím sa dosiahne 100% tesnosti s
predĺženou životnosťou spoja.
Konštrukciu steny je možné definovať presne podľa statického výpočtu spracovaného výrobcom podľa konkrétnych
podmienok stavby (veľké hĺbky, vysoká hladina spodnej
vody atď.).
Oblúky je možné vyrobiť z plnostenného materiálu
a tým výrazne predĺžiť životnosť silne exponovaných miest
na abraziu pri veľkých spádoch kanalizáce.

Inštalácia potrubia DN 1000, zvareného na tupo, do výkopu v poddolovanom území pri Litvínove. Pôvodne navrhované tlakové potrubie bolo zamenené za potrubie Ultra Helix špeciálne vyrobené s dvomi driekmi na oboch koncoch. Táto varianta výrazne usporila investičné náklady.
Potrubie DN 1200 na stavbe automobilky KIA na Slovensku s integrovaným elektrozvarovacím spojom v hrdle potrubia.
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Tri zhybky o dĺžke 42 m z potrubia DN 2000 prevádzali dočasne tok rieky Lužnice pri oprave mostu v Sezimově Ústí.
Rekonštrukcia obdĺžnikovej stoky potrubím DN 900 a 1000 bez nutnosti rozkopania povrchu v elektrárni Opatovice.
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Zatrubnenie razenej štôlne potrubím DN 2000 o dĺžke 460 m v Strakoniciach.
Potrubie DN 2000 slúžiace ako retencia
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TECHNICKO PREVÁDZKOVÉ

Druh materiálu:

polyethylen (PE-HD) / polypropylén (PP)

Konštrukcia steny:

plnostenná konštrukcia ovinutá PP profilom

Varianty konštrukcie steny:

CPR profil

PR profil
najbežnejšie pre väčšinu
dimenzií do DN 1300

OPR profil

varianta pre väčšie DN
a pre výrobu nádrží
vodojemov

VW profil

pre veľké DN v
kombinácii SN 8 a väčšie

pre zvárané prvky
(šachty, oblúky...)

Rozmery potrubia v štandardných kruhových tuhostiach.
Pre väčšie SN je OD potrubia väčšie.
Potrubie sa vyrába štandardne v dĺžkach 3 a 6 m.
Vnútorný
priemer DN
(mm)
600
700
800
900
1000
1200
1300
1400
1600
2000
2500

Max. vonkajší
rozmer potrubia OD
(mm)
730
830
930
1030
1130
1330
1540
1640
1840
2240
2740

Kruhová Orientačná hmotnosť Vonkajší vzhľad
Počet
tuhosť SN
potrubia na m
konštrukcie
vrstiev
(kN/m2)
(kg)
steny		
SN 4-16
SN 4-16
SN 4-16
SN 4-16
SN 4-16
SN 4-16
SN 4-16
SN 4-16
SN 2-12
SN 2-12
SN 2-8

24
30
43
57
86
147
166
230
260
430
720

profilovaná
profilovaná
profilovaná
profilovaná
profilovaná
profilovaná
profilovaná
profilovaná/hladká
profilovaná/hladká
profilovaná/hladká
profilovaná

1
1
1
1
1
1
1
1
1-2
1-2
1-2

Sortiment tvaroviek: Oblúky 90°, 45°, 30°, 15°, (na vyžiadanie aj iné uhly), odbočky 45°, 90°, redukcie. Väčšie
odbočky odporúčame napojovať v šachtách a menšie odbočky sa väčšinou riešia pomocou kolmého navarenia KG
hrdla z PE-HD.

Redukce

Kolená 15°, 30°, 45°, 60° a 90° s hladkou vonkajšou stenou
DN mm

Z1/Z2 mm
Uhol ohybu
Hmotnosť kg
			

600-1200
1000/1000
		 1000/1000
1000/1000
		 1000/1000
1000/1000

15°
30°
45°
60°
90°

103
103
103
103
103

Kolená a redukcie o priemeru DN1400 až DN 2000 mm, rovnako ako kolená s inými uhlami ohybu, sa
vyrábajú na zakázku.
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Redukce o průměru
DN 600 - DN 1200

SPÔSOB VÝROBY:
navíjaním PE-HD materiálu na predohriatu formu spoločne so stužujúcim
PP profilom zaisťujúcim potrebnú kruhovú tuhosť. Jednotlivé typy konštrukcie sa od seba líšia výškou PP profilu, vzdialenosťou jednotlivých ovinov
a hrúbkou steny.

Výroba potrubia Ultra Helix

KRUHOVÁ TUHOSŤ POTRUBIA:
potrubie má rôznu krátkodobú kruhovú tuhosť podľa jednotlivých typov v týchto radách SN 4, 8, 10, 12, 16 kruhová
tuhosť je skúšaná podľa ISO 9969.
Vďaka spôsobu výroby je možné dodať potrubie i s
kruhovou tuhosťou vypočítanou podľa požiadaviek projektu.
Konštrukcia steny je potom presne špecifikovaná (napr.
PR 42-01.9). Návrh konštrukcie sa uskutočňuje po zadaní
požadovaných parametrov projektu (výška krytia, úroveň
hladiny spodnej vody, trieda zaťaženia povrchu atď).

FAREBNÉ PREVEDENIE, ROZLÍŠENIE:
Vnútorná vrstva má farbu štandardne čiernu a vonkajšia
rovnako čiernu. Na vyžiadanie je možné vyrobiť potrubie aj s
inou farbou vnútornej vrstvy.

SPOJOVACÍ SYSTÉM, VLASTNOSTI:
1. Pomocou hrdiel s integrovaným viacbritým tesnením
- (DN 600 -2000)

2. Pomocou hrdiel s integrovaným EF vinutím (elektrozvárací
spoj) - (DN 600 -2000)

MAXIMÁLNA DEFORMÁCIA
PRI GARANCII TESNOSTI SPOJA:
Tesnosť pri vnútornom pretlaku 0,5 baru je zachovaná pri
deformácii hrdla až o 10 % a pri vyosení potrubia o 1°.
Doporučená krátkodobá deformácia potrubia je do 6 %.

ODOLNOSŤ RÚR A SPOJOV:
l voči ropným látkam je veľmi dobrá pri teplote ropných

látok do 20º C pri použití tesnenia zo syntetickej pryže
(nutné špecifikovať pri objednávke)
l voči chemickým látkam je obecne veľmi dobrá - viď
tabuľka chemickej odolnosti materiálov na
www.plastikapipes.sk
l voči abrazii je u PE-HD v porovnaní s ostatnými

materiálmi veľmi dobrá, špecifická abrazia je 0,3 µm za 500
000 skušobných cyklov, čo zodpovedá 15 rokom prevádzky
kanalizácie. Potrubie je konštruované tak, aby vydržalo pri
maximálnej rýchlosti prietoku 5 m/s a bežnému obsahu
abraziva v odvádzanej vode po dobu 70-100 rokov.
V prípade, že chemická odolnosť pryžového tesnenia je
nedostatočná, je možné potrubie zvariť.

Potrubie sa vďaka špirálovitému vinutiu nedá skracovať a
znovu napojiť, v prípade potreby je nutné vytvoriť kladačský
plán a potrubie o rôznych dĺžkach vyrobíme na mieru.
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ZVÁRANIE

pomocou integrovanej EF špirály

Zváranie zaistíme na kľúč alebo zapožičiame potrebné vybavenie

Detail svaru
na tupo

Svařování potrubí Uporol s EF spojem
Detail vinutí
v hrdle
u EF spoje
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NAVRHOVANIE POTRUBIA
DIAGRAM 1

¯

Diagram je grafickým vyjadrením
Colebrook-Whitovy rovnice.

¯

Diagram pre dimenzovanie potrubia
naplneného na 50 %

y

d

¯

¯

y = hĺbka vody
d = vnútorný priemer
Drsnosť k = 0,05 mm
relatívna hĺbka vody y/d = 0,5
Teplota vody t = 10° C
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DIAGRAM 2

y

¯
Diagram pre dimenzovanie potrubia
naplneného na 70 %

Diagram je grafickým vyjadrením
Colebrook-Whitovy rovnice.
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¯
d

¯

¯

y = hĺbka vody
d = vnútorný priemer
Drsnosť k = 0,05 mm
relatívna hĺbka vody y/d = 0,7
Teplota vody t = 10° C

¯

DIAGRAM 3

y=d

¯
Diagram pre dimenzovanie potrubia
naplneného na 100 %

Diagram je grafickým vyjadrením
Colebrook-Whitovy rovnice.

y = hĺbka vody
d = vnútorný priemer
Drsnosť k = 0,05 mm
Relatívna hĺbka vody y/d = 1,0
Teplota vody t = 10° C
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DIAGRAM 4
Diagram pre dimenzovanie pri premene naplnených
na čiastočne naplnené odpadové potrubie
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INŠTALÁCIA POTRUBIA
Požiadavky na mieru zhutnenia obsypu:
Zhutnenie obsypu pod komunikáciou sa líši podľa
použitej pevnostnej triedy. Obecne je nutné u takto veľkého potrubia dbať zvýšenú pozornosť pri hutnení obsypu a voľbe obsypového materiálu. Pre
obsyp sa odporúča kvalitný nesúdržný materiál
o frakcii 0-20 mm.
U potrubia je nutné zabezpečiť čo najväčší roznášací uhol
uloženia do lôžka a to vytvorením tzv. klinov pod potrubím
alebo vytvarovaním lôžka pomocou šablony.
Voľba kruhovej tuhosti:
odporúčanie kruhovej tuhosti vychádza z predpokladu vhodného zhutnenia obsypu na 95% PS a očakávanej max. deformácie prierezu do 4%.

SN 4

odporúčame používať pre projekty, kde je rozmedzie výšky

SN 8
odporúčame používať pre projekty, kde je rozmedzie výšky
krytia od 1,5 m do 2,5 m a potrubie je uložené vo voľnom
teréne alebo v komunikácii.

SN 10

odporúčame používať pre projekty, kde je rozmedzie výšky
krytia od 1,2 m do 3,0 m a potrubie je uložené vo voľnom
teréne alebo v komunikácii.

SN 12
odporúčame používať pre projekty, kde je rozmedzie výšky
krytia od 1,0 m do 4 m a potrubie je uložené v komunikácii.

SN 16
odporúčame používať pre projekty, kde je rozmedzie výšky
krytia od 0,8 m do 6 m a potrubie je uložené v komunikácii.

krytia od 1,5 m do 2,5 m a potrubie je uložené vo voľnom
teréne.
Schéma uloženia potrubia

Tento vzorový priečny rez nájdete ve formáte DWG na www.plastikapipes.cz
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Úhol uloženia potrubia α musí byť min 90° (uhol zvierajúci
ručne vytvorené kliny pod potrubím, pred zasypaním jednotlivých vrstiev obsypu).
Pri malom krytí (0,8 – 1 m) a uložení pod komunikáciou je vhodné zvýšiť úroveň hutnenia obsypu po stranách potrubia na
95-98 % PS alebo využívať maximálnu kruhovú tuhosť potrubia.
Hutnenie obsypu v zóne potrubia je sťaženie pre dosiahnutie dlhodobej maximálnej povolenej deformácie. Pevnosť
pláne alebo stupeň zhutnenia zásypu pod komunikáciou
je iný parameter, ktorý nemá vplyv na potrebnú postrannú
oporu potrubia. Vo vnútri bezpečnostného pásma (0,3
m nad hornou hranou potrubia) sa smie použíť iba ľahká
zhutňovacia mechanika napr. vibračné utláčačky.

LÔŽKO POTRUBIA
Potrubie sa ukladá na dno výkopu do lôžka z jemnozrnného
nesúdržného materiálu výšky 10-15 cm. Dno výkopu nesmie
obsahovať väčšie kamene nad 20 mm a nesmie byť zaplavené vodou. V prípade neúnosného podložia sa musí dno
zabezpečiť napríklad betónovou roznášacou doskou alebo
geotextíliou. Potrubie se ukladá čo najstarostlivejšie tak,

aby roznášací uhol uloženia bol min 90°. Táto úprava sa
najľahšie uskutočňuje vytvorením tzv. klinov v spodnej časti
potrubia. Po ich starostlivom ručnom utlačení môžeme po
vrstvách začať hutniť obsyp v bočnej zóne potrubia.

MATERIÁL V ZÓNE POTRUBIA
Ako obsypový materiál odporúčame jemnozrnný nesúdržný
materiál do veľkosti zrna 20 mm. Pri používaní lomovej výsevky je vhodné, aby obsahovala jemnú frakciu pre ľahšie
hutnenie, napr. 0-8 mm.

ŠÍRKA VÝKOPU
Výkop sa uskutoční tak široký, aby bol zaistený prístup k potrubiu pre náležité zhutnenie obsypu.
Najmenšia šírka ryhy v závislosti
na hĺbke ryhy podľa ČSN EN 1610
hĺbka ryhy
m

najmenšia šírka ryhy
m

< 1,00
1,00 ≤ 1,75
> 1,75 ≤ 4,00
> 4,00

nevyžaduje se
0,90
0,90
1,00

Najmenšia šírka ryhy v závislosti na menovitej svetlosti podľa ČSN EN 1610
DN
mm

zapažená ryha
m

β > 60°

< 226
> 226 až ≤ 350
> 350 až ≤ 700
> 700 až ≤ 1200
> 1200

OD + 0,40
OD + 0,50
OD + 0,70
OD + 0,85
OD + 1,00

OD + 0,40
OD + 0,50
OD + 0,70
OD + 0,85
OD + 1,00

nezapažená ryha

β ≤ 60°
OD
OD
OD
OD
OD

+
+
+
+
+

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

U údajov OD + x zodpovedá x/2 minimálnemu pracovnému priestoru medzi potrubím a stenou ryhy resp. pažením, kde OD je vnútorný
priemer v m., b je uhol sklonu steny nezapaženej ryhy, meraný k vodorovnej ose.

RIEŠENIE ULOŽENIA POTRUBIA
V PRETLAKU ALEBO V RAZENEJ ŠTÔLNI
Pretlak je technologicky najjednoduchšie vytvoriť z oceľového
potrubia o vnútornom rozmere o cca 100-150 mm väčším ako
De potrubia. Jednotlivé rúry sa potom postupne vtláčajú
do oceľovej chráničky. Driek potrubia je opatrený dorazovou hranou, ktorá zabráni nadmernému vniknutiu drieku do
hrdla pri vtlačovaní jednotlivých rúr.
Priestor v medzikruží odporúčame vyplniť pieskom alebo
popolčeko-cementovou zmesou.
Uložení potrubí v ražené štole
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Potrubie sa umiestňuje do výkopu pomocou textilných strmeňov

NAPOJENIE POTRUBIA NA EXISTUJÚCI
KANALIZAČNÝ RAD
Napojovanie takto veľkých dimenzii sa uskutočňuje vždy cez
novú vstupnú šachtu. V prípade napojovania na iný druh
potrubia alebo napojovania rozrezaného potrubia je možné
uskutočniť pomocou spojky Fexsealle.

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE POTRUBIA
Potrubie sa vykladá z kamiónu pomocou žeriava a textilných strmeňov. Pre ľahšiu manipuláciu pri napojovaní
jednotlivých rúr odporúčame potrubie uchytiť jedným
úväzkom uprostred rúry.
Potrubie je vyrobené z vysokohustotného polyethylénu,
čo je materiál s pomerne veľkou tepelnou rozťažnosťou
v porovnaní s ostatnými materiálmi.
Teplotná rozťažnosť potrubia sa posudzuje u teplôt nad 20
°C, väčšiemu teplotnému zaťaženiu ako 80° C by potrubie
nemalo byť vystavené.
Teplotná rozťažnosť potrubia vyrobeného z granulátu

Borealis 2421 PE 80 je 1,3 x 10-4 °C-1.
Čo je hodnota v metroch, o ktorú sa potrubie predĺži pri
náraste teploty o 1 °C nad 20 °C.
Pre názornosť je to pri teplotnej záťaži 50 °C - (50-20) x 1,3
x 10-4 m = 3,9 mm na 1 m.
Na dĺžke potrubia 6 m dôjde k preťaženiu o cca 23 mm.
Teplotu je vždy nutné bráť z povrchu potrubia, lebo tá môže
byť pri slnečných dňoch výrazne vyššia než teplota vzduchu.
Z týchto dôvodov je treba potrubie pred inštaláciou chrániť
proti slnečnému žiareniu!!!
Pokiaľ to podmienky dovolia, tak potrubie skladujte v zastrešenom priestore alebo potrubie aspoň zakryte plachtou!
Tlakovú skúšku pre zistenie vodotesnosti spojov uskutočňujte tesne pred zasypaním pri teplotách max. 20 °C, kedy
je potrubie v pôvodnej neroztiahnutej dĺžke.
Po uložení do výkopu, potrubie čo najskôr zasypte, aby
nedošlo k zmršteniu a tým i posunu v hrdlových spojoch.
Pokládka v období, kedy vonkajšia teplota je do 25° C, nevyžaduje žádné zvláštne inštrukcie, potrubie nekrehne a nie je
náchylné k praskaniu vplyvom nízkych teplôt.
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SPOJOVANIE POTRUBIA
Potrubie spojované pomocou pryžového tesnenia
Tesniace krúžky sú umiestnené v drážkach na drieku potrubia. Po očistení drieku, hrdla a tesniaceho krúžku
naneste na driek uznávané mazivo.

Vyčistenie hrdla

Nanášanie maziva na hladký driek U
určený do šachty

Spojovanie potrubia pomocou lyžice bágra

Pre spojovanie rúr odporúčame používať lyžicu bágra a tlakom cez hranol potrubie spojiť. Rovnako je možné jednotlivé rúry spojovať pomocou kladky a reťazí uviazaných okolo rúry.
Zmeny smeru sa uskutočňujú pomocou kolien.
Povolené vyosenie v spojoch je:
Rozmery
Ø600 mm: 2°
Rozmery Ø700 mm: 1°
Spojovanie pomocou kladky a reťazí uviazaných okolo potrubia
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detail drieku F s gumovým
tesnením osadeným do
drážky

NAPOJENIE POTRUBIA DO VSTUPNÝCH ŠÁCHT
Potrubie Ultra Helix sa vďaka špirálovitému vinutiu nedá bežným spôsobom skracovať. Napojeniu potrubia do prefabrikovaných šácht je nutné venovať zvýšenú pozornosť a pred objednaním rúr vytvoriť kladačský plán.

ŠACHTY U POTRUBIA ULTRA HELIX JE MOŽNÉ RIEŠIŤ TÝMITO SPÔSOBMI:
Plastové šachty:
Potrubný systém Ultra Helix je možné dodať vrátane prielezných šácht DN 1000 až DN 2000 s teleskopicky uloženým
alebo štandardným pevným poklopom. Toto riešenie je maximálne spoľahlivé a tesné.
1. Celoplastová šachta DN 1000, s plastovým vstrekovaným kónusom - pre napojenie potrubia do DN 700, šachta
je zakončená liatinovým roznášacím rámom DN 1200 a BEGU poklopom.
2. Celoplastová šachta DN 1300, pre napojenie potrubia do DN 1000, šachta je zakončená hore monolitickou
železobetónovou doskou
3. Celoplastová šachta „ruksaková“ DN 1000, s plastovým vstrekovaným kónusom, šachta je zakončená liatinovým
roznášacím rámom DN 1200 a BEGU poklopom. Ruksaková šachta je cenovo veľmi efektívne riešená pre
použitie na potrubie s DN ≥ 1200 mm. Osa ruksakovej šachty ide mimo osi potrubia a dno je tvorené samotným
potrubím, cena šachty zostáva rovnaká pre všetky dimenzie potrubia až do DN 2500.
4. Plastová šachta DN 1300 – DN 2000 zakončená hore monolitickou železobetónovou doskou - pre napojenie
potrubia do DN 1600.

Šachta DN 1300 so vstrekovaným kónusom
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Šachta DN 2000, ktorá bude zakončená
železobetónovou doskou

Šachta DN 1000 zakončená plastovým kónusom

Monolitická betónová šachta s plastovým predĺžením DN 1000 alebo s betónovými skružami:
1. Monolitické dno so železobetónovou doskou, do ktorej je napojené plastové predĺženie vytvorené z potrubia
DN 1000 s navareným plastovým kónusom. Táto alternatíva je vhodná pre všetky dimenzie potrubia a je
cenovo i funkčne veľmi výhodná.
Monolitické dno sa vyrobí okolo položeného priameho potrubia alebo oblúku a zhora sa vyreže vstupný
otvor.
Pre lepšiu prilnavosť betónu k potrubiu Ultra Helix odporúčame miesto prestupu potrubia so stenou šachty
opatriť epoxidovým lepidlom firmy Mapey - Eporip. Podrobný postup aplikácie epoxydového náteru je uvedený
v technickom liste výrobku.
Postranné pripojenie sa rovnako najprv navarí a až potom obetónuje.
Nad dnom sa vytvorí železobetónová doska, ktorá sa napojí na kus potrubia DN 1000 s hrdlom o dĺžke 30 cm.
Po zatvrdnutí dosky sa do pripraveného hrdla napojí plastové predĺženie podľa potrebnej dĺžky zakončené
plastovým kónusom, teleskopickým nadstavcom, roznášacím liatinovým rámom a poklopom.
2. Monolitické dno so železobetónovou doskou na ktorej sú
položené štandardné betónové skrúže DN 1000 a kónus
s poklopom.

Debnenie okolo potrubia pre výrobu monolitického dna šachty
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Prefabrikovaná betónová šachta:
Potrubie Ultra Helix je možné napojiť do prefabrikovaných betónových dien.
1. Dno s vynechanými otvormi bez kynety, do ktorých sa potrubie vsunie pri montáži. Po vystredení rúry v otvore dna
sa vybetónuje priestor okolo potrubia, kyneta bude vytvorená zo samotného potrubia, do ktorého sa z vrchu vyreže
vstupný otvor.

Potrubie prestrčené prefabrikovaným
dnom bez kynety s vynechanými otvormi o 80 mm väčšími než max. priemer
potrubia

2. Prefabrikované dno s osadenou laminátovou šachtovou vložkou
U dimenzií DN 600 - 1200 je možné objednať šachtové dná osadené štandardnou laminátovou vložkou s pryžovým
tesnením. Z pozdĺžneho profilu kanalizácie je potom nutné dopočítať dĺžku dopojovacieho kusu s driekmi na oboch
stranách pred vstupom do šachty. Tento kus sa použije pre prepojenie hrdla poslednej rúry pred šachtou a hrdlom
vytvoreným šachtovou vložkou. Tieto dopojovacie kusy sa vyrábajú na mieru a sú súčasťou našej dodávky potrubia.
Pre detailné informácie kontaktujte technické oddelenie Plastika Pipes. Drieky pre napojenie do šachtových vložiek
majú označenie U.

Detail napojenia potrubia DN 800 do prefabrikovanej šachty
s osadenou laminátovou vložkou a pryžovým tesnením

Potrubie, ktoré sa ako prvé napojuje do šachty, má zosilnený driek s označením U - značí sa teda ako potrubie F/U.
Následne sa používajú štandardné rúry označené ako potrubie F/F a posledné potrubie pred následujúcou šachtou
má dva drieky - jeden F pre napojenie na rúru a druhý U
pre napojenie do šachty - označuje sa ako dopojovací kus
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PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ NÁVOD PRE INŠTALÁCIU POTRUBIA
DO PREFABRIKOVANÝCH BETÓNOVÝCH ŠÁCHT S VYNECHANÝMI OTVORMI
V PRIAMOM SMERE:
l Šachtové dno sa objedná v betonárke bez kynety

a nástupníc iba ako skrúž s dnoma otvormi.
l Otvory v stene u šachtového dna sa nechajú urobiť

Dy max +8 cm, aby bolo možné potrubie o dĺžke 6 m
jednoducho prestrčiť skrz šachtu a nastaviť požadovaný
spád. Pri väčších spádoch je nutné urobiť otvor v stene
ešte väčší.
l Dno šachty sa osadí vo výkope nižšie než je spodný
okraj potrubia o 1/2 rozdielu medzikružia (v prípade Dy
+8 cm to bude o 4 cm).
max
l Potrubie sa pretiahne šachtou a napojí sa na ďalšie
potrubie za šachtou v predpísanom spáde.
l Vďaka
predchádzajúcemu opatreniu sa rúra
prechádzajúca šachtou čiastočne nadvyhne a podľa
miestnych podmienok ju ešte ďalej môžeme nadvyhnúť
pomocou popruhov tak, aby priestor v prestupe stenou
šachtového dna bol 1/2 rozdielu medzikružia a dosiahlo
sa tak presne požadovaného spádu. Priestor pod
rúrou, ktorá sa drží v požadovanej výške, sa vybetónuje
redšou a kvalitnejšou betónovou zmesou. Zmes by
mala rýchlejšie tuhnúť, čo sa dosiahne buď pridaním
cementu alebo urýchľovača tuhnutia.
l Horná polovica rúry (možno i menšia časť) sa vyreže
a priestor okolo sa dobetónuje. Nástupnice sa
vybetónujú do spádu smerom ku kynete a uskutoční
sa jemné zapravenie sanačnou maltou v styku s
potrubím. Kyneta by takto mala byť úplne vodotesná
Zapravené
mezikruží sanační maltou
bez prerušenia.

l Pokiaľ do šachty zaúsťuje prípojka, kyneta sa vyreže

v mieste napojenia.
l Okolo
šachty
je
potrebné
vynechať
dostatočný
manipulačný
priestor
aby
bolo
možné
vstupy
potrubia
do
šachty
z vonku vypeniť a zapraviť sanačnou maltou.
l Zbytok medzikružia v prestupoch do šachty sa vypenia a
po vytvrdnutí a odrezaní prebytočného materiálu sa pena
prekryje sanačnou maltou. Vzhľadom k tomu, že potrubie
je špirálovite ovíjané je nutné penu aplikovať pomocou
predĺženej hadičky. Postupuje sa od spodnej časti
k vrcholu potrubia.
l Po vytvrdnutí sanačnej malty a vizuálnej kontrole spoja
sa šachta i potrubie vychádzajúce zo šachty obsype.
Pre vypeňovanie medzikružia odporúčame používať výrobky
špeciálne vyvinuté k tomuto účelu (studniarska pena).
Sanačnú maltu odporúčame použiť od špecializovaných
firiem ako je Redrock, Hermes alebo Sika.

NÁVOD NA ZAPRAVENIE MEDZIKRUŽIA
MEDZI POTRUBÍM A BETÓNOVOU ŠACHTOU
1. Prestup vyčistiť od piesku, prachu a pod.
2. Prestup dôkladne navlhčiť vodou
3. Aplikovať PU penu
4. Vytvrdnutú penu zarezať z vnútra i z vonku šachty tak,
aby vznikol žliabok hĺbky 10-20 mm
5. Opät dôkladne zvlhčiť vodou
6. Žliabok vyplniť a celý detail začistiť cementovou maltou
napr. Permapatch Rapid (Redrock).
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SPÔSOB NAPOJOVANIA PRÍPOJOK ALEBO DODATOČNÉ VYSADZOVANIE
ODBOČKY:
Pomocou navrtávacieho sedla REDI EASY CLIP s KG hrdlom De 160 a De 200
pre DN 150 - typ 1K16058
pre DN 200 - typ 1K20058
Pre navrtanie otvoru je nevyhnutné používať originálny vrták.
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SERVIS NA STAVENISKU

Priamo na stavenisku Vám môžeme poskytnúť inštruktáž,
zaškolenie k výrobku na mieste samom, poradenskou činnosťou
a prítomnosť odborného pracovníka pri prvej pokládke
potrubia.

DODÁVKA PRIAMO NA STAVENISKO

Potrebné rúry a doplnkové materiály pre naše systémy Vám na
prianie dodáme priamo na stavenisko v dohodnutom termíne.

Plastika Pipes Trade s.r.o.
Jihlavská 823/78, 140 00 Praha 4
Tel.: 244 468 203
Fax: 244 462 171
E-mail: info@plastikapipes.cz
www.plastikapipes.cz
Plastika Pipes, s.r.o.
Novozámocká 222C
949 05 Nitra
Tel.: +421 915 726 783
E-mail: info@plastikapipes.sk
www.plastikapipes.sk

TECHNICKÉ PORADENSTVO

V priebehu prípravy projektu Vám pomôžeme so statickým
výpočtom a návrhom uloženia potrubia.

ZAPOŽIČANIE NÁRADIA

Pre našich zákazníkov poskytneme formou zápožičania všetko
náradie potrebné k inštalácii.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Na prianie zákazníka môžeme v našom závode skonštruovať
a presne na mieru vyrobiť dohodnuté výrobky.
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ANALÝZA VIDEOINŠPEKCIOU

Náš servis spočíva v poradenstve spoločnom stanovení potrieb
a vypracovaní riešenia, ktoré bude optimálne z hľadiska
vynaložených nákladov.

