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Osvědčený systémový partner
Spousta výhod
z jedné ruky

Naše společnost Tiroler Rohre GmbH vyrábí litinové trouby ve městě
Hall in Tirol v Rakousku již od roku 1947. Naše mnoholeté zkušenosti
s výrobky a jejich uplatněním na stavbách, stejně tak jako znalosti v
oblasti plánování staveb, předáváme rádi našim obchodním partnerům.

Služby pro naše zákazníky

Dlouhodobá udržitelnost

+ Technická podpora přímo na stavbě
+ Pomoc při plánování stavby
+ Osobní asistence a poradenství prostřednictvím
našich regionálních zástupců
+ Kompletní sortiment (trouby, tvarovky, zakázková
výroba pro speciální řešení)
+ Kompletní program tvarovek
+ Krátké dodací lhůty a rychlá instalace

+
+
+
+
+
+

Krátké dopravní vzdálenosti
Výroba z recyklovatelného materiálu
Výroba šetrná k životnímu prostředí
Bezpečnost systému (typové zkoušky dle EN 545)
Šetrnost, bez použití organických materiálů
Nízké náklady na provoz a údržbu při dlouhé
životnosti systému

Nejvyšší kvalita výrobků
+ VRS®-T spoj (absolutní těsnost, pohyblivý
zámkový spoj, vychýlitelný do 5°)
+ Robustnost
+ Aktivní a pasivní protikorozní ochrana
+ Difuzní těsnost
+ Odolnost proti prorůstání kořenů
+ Ohnivzdorný systém
+ Odolnost proti stárnutí materiálu
+ Vhodné pro kontakt s pitnou vodou
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Trubní systémy pro rozvody pitné vody
Absolutní ochrana
nejcennějšího zdroje
života

+
+
+
+
+
+
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+
+

Voda je strategický zdroj pro další tisíciletí. Tento zdroj života je po světě
rozdělen nerovnoměrně. Zásobovat lidi čistou pitnou vodou je naším
nejvyšším posláním. I přesto, že dnes žijeme v podmínkách bohatých na
pitnou vodu, neměli bychom zbytečně mrhat touto vzácnou surovinou.
Předpokladem je trubní systém s naprostou těsností spojů a dlouhou
provozní životností.

Spolehlivé ekonomické a ekologické vodovodní potrubí
Hygienicky nezávadný a difúzně uzavřený transport pitné vody
Odzkoušená a prokázaná mnoholetá životnost systému
Vysoká bezpečnost přepravy vody
Nízká intenzita oprav
Nízké náklady na provoz z důvodu dlouhé životnosti materiálu
Nízké stavební náklady z důvodu rychlé a snadné instalace
Široké portfolio výrobků pro výběr ideálního materiálového řešení
Vysoká odolnost systému včetně odolnosti proti prorůstání kořenů
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Trubní systémy pro odpadní vodu
Bezpečné odvádění
odpadních vod

Bezpečné odvádění odpadních vod z domácností a průmyslových zařízení je nezbytnou součástí každodenního života v moderní společnosti.
Kanalizační trouby naší společnosti Tiroler Rohre GmbH bezpečně
odvádějí odpadní vodu do čistíren, a jsou tak ochranou proti znečištění
podzemních vod.

Obzvláště v oblastech velkých měst jsou hlavními požadavky
na systém odpadních vod jeho bezpečnost, dlouhá životnost a
rychlá a nenákladná instalace. Tyto výhody našich systémů se
projevují především v extrémních situacích, jako jsou přírodní
katastrofy, kdy z důvodů velké flexibility a odolnosti vůči
zatížení zůstávají často provozuschopné pouze trubní systémy
Tiroler Rohre GmbH, a to především díky patentovanému
spoji VRS®-T.
Speciální vnitřní vyložení z hlinitanového cementu je dlouhodobě odzkoušeno na odolnost vůči biogenní kyselině sírové s
nízkou hodnotou pH. Zkoušky prokázaly, že dlouhodobé hodnoty pH v rozmezí 4,5 až 9 nemají vliv na provozuschopnost
litinových trub s vnitřním vyložením z hlinitanového cementu.
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+ Systém z tvárné litiny odolný vůči vysoké zátěži
+ Speciální program tvarovek pro odpadní systémy
+ Bezpečné odvádění odpadních vod za pomoci trub
se speciálním vnitřním vyložením
+ Odolnost vůči prorůstání kořenů
+ Odzkoušená a prokázaná dlouholetá funkčnost
+ Rychlá instalace díky zámkovému spoji VRS®-T
+ Řešení šetrné k životnímu prostředí

Aplikace

Turbínové přivaděče
Vysokotlaké systémy
pro čistou energii

Čistá a obnovitelná energie z vodních elektráren je pro dnešní
společnost čím dál důležitější. Trubní přivaděče vedoucí k elektrárnám
jsou často situovány v extrémních horských podmínkách a vysoké
provozní tlaky vyžadují mimořádně odolný materiál. Trubní systémy TRM
umožňují rychlou a bezpečnou instalaci i v těžko přístupném terénu a za
každého počasí.
Mimořádná odolnost našich trubních systémů s jištěným zámkovým
spojem VRS®-T je garancí bezporuchového provozu vodních elektráren
na několik generací.

+ Jištěný zámkový spoj VRS®-T zaručuje funkčnost
i při sedání zeminy nebo posuvu svahu, zároveň je
odolný proti prorůstání vegetací
+ Odolnost systému i při zemětřesení
+ Provozní tlaky až do 100 barů – tlakové rázy až
do 120 barů
+ Typové zkoušky až do 155 barů
+ Mimořádná bezpečnost systému díky
mechanickým vlastnostem tvárné litiny

+ Optimalizace doby výstavby – bez nutnosti
zdlouhavého svařování, kontroly sváru, dodatečné
úpravy povrchu a ponechání otevřeného výkopu
+ Při použití jištěného zámkového spoje VRS®-T
odpadá nutnost použití nákladných a výrobně
složitých betonových opěrných bloků
+ Rychlá a jednoduchá montáž, instalace možná
i ve strmém svahu

Aplikace
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Trubní systémy pro zasněžování
Výkonnost a bezpečnost

V posledních letech přibývá mírných a na sníh chudých zim.
Pro zajištění povozu lyžařských středisek jsou v mnoha horských oblastech instalována zasněžovací zařízení. Základní podmínkou pro bezchybné fungování zasněžovacího zařízení je spolehlivý systém zásobování
vodou, který je odolný vůči velmi vysokým tlakům až do 100 barů,
nezbytný pro provoz systémů v horských podmínkách. Trubní systémy z
tvárné litiny naší společnosti Tiroler Rohre GmbH jsou úspěšně používány jako rozvody vody pro zasněžovací zařízení. již více než 30 let.

+ Jednoduchá pokládka i v nepřístupném terénu
bez nutnosti svařování
+ Vysoká bezpečnost a spolehlivost při provozním
tlaku systému až do 100 barů
+ Přizpůsobeno požadavkům pro výstavbu zasněžovacích zařízení, široký výrobní program potrubí a
tvarovek s jištěnými zámkovými spoji
+ Trouby a tvarovky jsou snadno demontovatelné
+ Materiálová stálost při změně teploty
+ Rychlost pokládky až 400 m za den
+ Možné úhlové odklonění až 5°- úspora tvarovek
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+ Reference z celého světa
+ Dlouholeté zkušenosti
+ Kontrola kvality výrobků dle technických norem
EN, člen sdružení pro zajišťování kvality výrobků
+ Poradenství při projektování stavby, návrh řešení,
zpracování položkového rozpočtu a technická
podpora na stavbě zajišťovaná našimi odborníky
+ Dobře zásobený sklad tvarovek a trub, rychlé
dodání náhradních dílů v případě technických
závad
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Protipožární rozvody
Spolehlivost ve
vážných případech

Systém protipožární ochrany musí být nepřetržitě udržován v provozuschopnosti, neboť slouží k ochraně lidských životů. Absence účinného
funkčního hasicího zařízení vede často k lidským i hospodářským
katastrofám. Požární rozvody vody z tvárné litiny naší společnosti Tiroler
Rohre GmbH jsou nehořlavé, žáruvzdorné a v případě potřeby poskytují
dostatečné množství vody k hašení.

Požární rozvody z tvárné litiny pro požární systémy letišť,
průmyslových areálů, silničních a železničních tunelů:

+ Vysoká odolnost proti vnitřnímu a vnějšímu
zatížení
+ Žáruvzdorný a robustní materiál
+ Spolehlivé jištěné zámkové spoje VRS®-T nebo
přírubové spoje, široký výrobní program tvarovek
+ Řešení konstrukčních detailů při napojení
hydrantů, změnách směru potrubí nebo na
odbočkách

ww FM certifikát (Factory Mutual Approved)
prokazuje, že naše trouby z tvárné litiny splňují
požadavky na moderní a spolehlivý systém
protipožární ochrany.
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Vypařování

Odvádění srážkové vody bez
čištění

Odvádění srážkové vody s
předčištěním

Napájecí vedení

Retence srážkové vody a
prostor pro růst kořenů

Infiltrace

Trubní systémy z litiny:
+ Odolné vůči prorůstání kořenů
+ Mechanicky vysoce zatížitelné
+ Maximálně propustná lože a
obsyp potrubí

Výstavba měst na principu houby
Zlepšení městského
klima
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Výstavba měst na principu houby je prevencí před horkými letními dny
ve městech s velkým podílem asfaltových a betonových ploch.
S nárůstem zpevněných ploch roste také význam přírodního zchlazování
měst pro udržení přijatelného klima. Zeleň, která je dostatečně zásobována vodou, zajišťuje velkou měrou ochlazování a zvlhčení okolí. Proto je
nezbytné lokálně ukládat srážkovou vodu.

Řešení spočívá v zasakování srážkových vod v místě dopadu
a jejich oddělení od kanalizační sítě.

Litinové trouby se spojem VRS®-T jsou ideálním řešením z
těchto důvodů:

+ Snížení zatížení kanalizačního systému a čističky
odpadních vod
+ Snížení hydraulického zatížení vpustí a žlabů
+ Zlepšení ochrany proti záplavám

+ Prokázána odolnost proti prorůstání kořenů
+ Robustní vrstva obalu z cementové malty
+ ZMU-Austria pro aplikaci v hrubozrnných
zeminách
+ Bez nutnosti zhutnění obsypu, a tedy i omezení
možnosti růstu kořenů
+ Difuzně těsný materiál

Aplikace

Konvenční pokládka
Ideální systém pro
pokládku potrubí

Trouby a tvarovky se spojem VRS®-T se nepoužívají pouze při
alternativním způsobu kladení a velké zátěži potrubí. Jsou ideální volbou
také pro konvenční způsob kladení do otevřeného výkopu.

Výhody systému VRS®-T při konvenční pokládce:

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Jednoduchá a bezpečná manipulace
Instalace bez nutnosti užití speciálního nářadí
Bez nutnosti kladení do pískového lože
Metoda pokládky otevřít – zavřít
Minimální výška krytí pouze 30 cm
Spoj vychýlitelný do 5°
Troubu lze při spoji otáčet o 360°
Těsnost zámkového spoje až do 100 barů
Bez nutnosti instalace betonových opěrných
bloků
+ Bez nutnosti svařování, spoj VRS®-T lze použít
také s jisticím svěracím kroužkem
+ Kompletní program tvarovek

Aplikace
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Bezvýkopová pokládka trub
Bezpečnost a rychlost

Při výstavbě nebo obnově trubní rozvodné sítě konvenční metodou
pokládky do otevřeného výkopu v urbanistických oblastech narážíme
často na samotné hranice možností. Ve snaze zmírnit omezení dopravy
a obyvatel při výstavbě sítí započal před 30 lety rychlý vývoj a aplikace
různých bezvýkopových technologií.

Ideální řešení pro bezvýkopovou pokládku: jištěný zámkový
spoj VRS®-T s jištěním proti podélnému posunu a tahu, obal
z cementové malty ZMU, plechový límec nebo manžeta pro
ochranu hrdla.

+ Relining dlouhých úseků (vtahování nebo
vtlačování)
+ Řízené horizontální vrtání s výplachem (HDD)
+ Metoda vtahování a vtlačování
+ Metoda vtahování a vtlačování s použitím
chráničky
+ Berstlining
+ Technologie raketového pluhu
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Výhody potrubí z tvárné litiny při bezvýkopové pokládce:

+ Velmi rychlá montáž
+ Potřeba pouze malé startovací a cílové jámy
+ Díky možné montáži po jednotlivých troubách
není zapotřebí velkého staveniště
+ Spoje je možné po montáži ihned plně zatížit
+ Velmi vysoké přípustné tažné síly ve srovnání s
jinými materiály – vysoká bezpečnost
+ Bez nutnosti přizpůsobovat tažnou sílu teplotě a
délce doby zatahování
+ Obal z cementové malty ZMU-Austria poskytuje
ochranu proti mechanickému a chemickému
poškození
+ Vysoká kruhová tuhost a podélná pevnost trub je
zárukou plné funkčnosti a životnosti systému i při
instalaci v nepříznivém půdním prostředí
+ Střepy starého potrubí ani kameny nepředstavují
pro nové trouby z tvárné litiny žádný problém

Aplikace

Pokládka ve strmých svazích
Trouby vhodné k použití i
do extrémních
podmínek

Při pokládce trubních systémů ve strmých svazích musí trouby odolávat extrémním podmínkám. Trubní systém s jištěnými zámkovými spoji
VRS®-T je odolný vůči velmi vysokým tažným silám a provozním tlakům
a zároveň umožňuje velmi rychlou a jednoduchou montáž. Při užití obalu
z cementové malty ZMU-Austria navíc odpadá nutnost výměny zeminy,
a nemusí tak být nákladně a složitě přepravován obsypový materiál.

Při pokládce ve strmém svahu vznikají enormní síly způsobené
následujícími faktory:

+ Hmotnost trub položených ve svahu vyvíjí
vysokou tahovou sílu na potrubí (koleno) ve vrchní
části srázu
+ Tlak v potrubí vyvíjí dodatečné síly, a to jak na
horní, tak i na spodní koleno
+ Sesuv zásypu rýhy vytváří dodatečné tahové sily
vznikající třením mezi zeminou a pláštěm trouby

Aplikace
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Mostní potrubí
Systémové řešení pro
všechny případy

12

Mezi hlavní výzvy technického řešení stavby mostu se řadí délková
roztažnost materiálu při kolísání teplot a rychlé a spolehlivé odvodnění
povrchu. Díky přibližně stejné teplotní roztažnosti betonu a tvárné litiny
se trubní systémy naší společnosti Tiroler Rohre GmbH nabízejí jako
nejlepší řešení.

Při nadzemní pokládce potrubí na mostní konstrukce je třeba
zohlednit následující možné problémy:

TRM nabízí na základě mnohaletých zkušeností komplexní
řešení daných problémů:

+ Tepelná roztažnost stavby při kolísání teploty
+ Nebezpečí zamrznutí přepravovaného média
v zimě
+ Zahřátí trouby, a tím i přepravovaného média
v létě
+ Podpěry potrubí jsou zpravidla obtížně
proveditelné

+ Případné délkové změny je možné kompenzovat v
hrdlech potrubí nebo případně za pomoci
tvarovek, například užitím přesuvky (U-kus)
+ Stabilní teplotu média při vnějším kolísání lze
zajistit pomocí použití tepelně izolovaného
trubního systému (WKG)
+ Speciální závěsné systémy pro instalaci potrubí
+ Nutnost užití pouze jedné podpěry na každé
troubě
+ Potrubí z tvárné litiny se spoji VRS®-T je garancí
bezpečného provozu systému

Aplikace

Mobilní potrubí
Dočasné řešení

Instalace trubních systémů nad úroveň terénu představuje technickou
výzvu v oblasti inženýrského stavitelství. Plánování stavby nadzemního
vedení se může zdát na první pohled banální, ve skutečnosti je však
nutno zohlednit celou řadu komplexních a technických problémů
spojených s touto instalací.

Důvody užití jištěného zámkového
spoje VRS®-T:
+
+
+
+
+
+

Jednoduchá a rychlá montáž a demontáž
Zvýšená odolnost proti vandalismu
Provozní tlak až do 100 barů
Stálé vlastnosti materiálu i při změnách teplot
UV stabilita
Dočasné řešení rozvodů – možnost opakovaného
použití trub a tvarovek

Pojmem mobilní potrubí je označováno potrubí, které je
instalováno těsně nad úrovní terénu a nikoliv v zemi, jak je
běžné. Takto kladené potrubí je vystavováno vnějším vlivům
a s nimi spojeným problémům. Teplotní změny se zde plně
projevují na teplotě transportovaného média. Síly spojené s
vnitřním tlakem se zde nemohou přenášet do země. Je třeba
zvážit použití podpěr nebo závěsů pro zamezení možného
posunu potrubí. V úvahu je nutné brát také riziko vandalismu.
Všechny tyto zdánlivě malé problémy vyžadují komplexní a
technicky mnohdy složité řešení.

Aplikace
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Křížení s vodními toky
Naše trouby splňují
nejvyšší nároky

V praxi často dochází ke křížení trubních rozvodů s vodními toky nebo
stavbami. V těchto případech je pak nutné provedení tzv. shybky.
Pro tyto účely se zpravidla používají výlučně litinové trouby
s jištěnými zámkovými spoji VRS®-T a ochranným obalem z cementové
malty ZMU-Austria.

Montáž celé části trubního vedení je možno provést na suchu,
jištěné zámkové spoje VRS®-T umožňují pozdější zatažení.
Shybky jsou často osazovány pomocí jeřábů, zatažením pomocí navijáku do připravené rýhy nebo technologií řízeného
horizontálního vrtání s výplachem.
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+ Stabilní tvar potrubí díky vlastnostem tvárné litiny
+ Vysoká protikorozní ochrana poskytnutá krycími
vrstvami
+ Jednoduché použití a komplexnost systému

Aplikace

Tažení po hladině
Kvalita splňující
mimořádné požadavky

Tažení litinového potrubí po hladině je pravděpodobně nejneobvyklejším
způsobem výstavby trubní sítě. Při této instalaci jsou trouby vybavené
jištěným zámkovým spojem VRS®-T a ochranným obalem z cementové
malty ZMU-Austria taženy po hladině vody. Tažením dojde automaticky k
povytažení hladkého konce trouby v hrdle a aktivaci zámku spoje.
Cementomaltový obal poskytuje ochranu v bahnitém podloží vodních ploch.

ww Potrubí z tvárné litiny může v závislosti na
hmotnosti a objemu samo plavat, při naplnění pak
klesá ke dnu.
ww Do dimenze DN 200 včetně je v závislosti na síle
stěny nutné užití plovoucích těles pro udržení
potrubí nad hladinou. Od dimenze DN 250 se již
potrubí udrží na hladině samo.

ww Z důvodu nepředvídatelného zatížení v důsledku
vln, spouštění na dno, charakteru podkladu a
pozdějšímu pohybu podloží by pro tento druh pokládky mělo být užito výhradně potrubí s jištěnými
zámkovými spoji VRS®-T.
ww Fixace na dně není nutná.

Aplikace
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Trouby na pilotách
Základy pro trubní sítě

Pro zajištění konstantního spádu gravitačního potrubí také
v nestabilních půdách může být potrubí instalováno na pilotové
základy.

Potrubí přejímá svou vlastní hmotnost, hmotnost přepravovaného média, hmotnost zásypového materiálu a popřípadě
i zátěž povrchu (dopravní) a přenáší ji skrze speciální, naší
společností Tiroler Rohre GmbH vyvinutou podpěru přes
pilotu do země.
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+ Díky vysoké únosnosti hrdla stačí pouze jedna
podpěra na jednu troubu
+ Při pokládce ve větších hloubkách se za účelem
minimalizace prohnutí zesiluje tloušťka stěny
+ Sedlo z trubních pilot pro potrubní vedení
DN 200 až DN 500

Aplikace

Pilotové základy
Bezpečný a flexibilní
prvek základů

Ve stavebnictví jsou potřeba jednoduché, spolehlivé a univerzálně využitelné prefabrikované výrobky, a právě těmi jsou beraněné piloty z tvárné
litiny. Piloty naší společnosti Tiroler Rohre GmbH se vtlačují do půdy
beraněním do potřebné hloubky. Piloty efektivně přenášejí do podloží
síly, kterými na ně působí vybudovaná stavba.

Výhody:
+ Nízké náklady na zařízení staveniště díky použití lehkých a snadno
ovladatelných zařízení pro instalaci
+ Vyšší odolnost proti korozi ve srovnání se stavební ocelí
+ Flexibilní přizpůsobení délky piloty základovým podmínkám, dle
odporu při vtlačování lze určit únosnost geologického podloží
+ Rychlé a jištěné spoje Plug&Drive®: bez nutnosti užití speciálních
zařízení nebo nutnosti svařování
+ Instalace téměř bez otřesů: nutná pouze minimální vzdálenost osy
piloty od budov - 50 cm, stavba pilot je možná i při velmi omezeném
prostoru
+ Ekonomicky mimořádně výhodné řešení, nízké investiční náklady,
vysoká produktivita - až 400 m denně
+ Bez nákladů na likvidaci a odvoz zeminy z výkopu, bez nutnosti následné úpravy hlav pilot, bez odřezků

Aplikace

Díky užitnému zatížení až 2400 kN jsou
beraněné piloty ekonomicky výhodným
řešením pro stavbu hlubinných základů.
Originální řešení spoje Plug&Drive® navíc umožňuje rychlé spojení a variabilní
přizpůsobení délky pilot bez dalších
nákladů. Díky nízkým nákladům na
zařízení staveniště se systém pilot TRM
hodí pro malé a střední stavební projekty a díky vysoké produktivitě práce je
vhodný také pro projekty velké. Zatížení
se přenáší do podloží buď opřením paty
piloty o únosné podloží (opřené piloty),
nebo vetknutím paty do únosné půdy a
třením pláště (piloty vetknuté).
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