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TVR T tai naujoviška bei šiuolaikiška plastikinių
elementų visuma skirta šulinių pakėlimui iki reikiamo aukščio,
sandarinimui, išlyginimui bei apkrovų paskirstymui. Sistema
skirta tiek betoniniams, tiek plastikiniams šuliniams. Ji
užtikrina tinkamą šulinių ar lietaus nuotekų sistemų pagrindą.
Jos pagalba galima sureguliuoti tinkamą šulinių aukštį bei
pasvirimo kampą.
TVR T sistema yra plačiai pritaikoma. Ji susideda iš eilės
tarpusavyje suderinamų elementų, kurie naudojami aukščių
išlyginimui bei apkrovų paskirstymui. Sistema atitinka visus
kamerinių ir drenažo sistemų, naudojamų Europos rinkoje,
reikalavimus, aprašytus EN1917 ir EN13.598-2:2009
standartuose.
TVR T sistemos žiedai, apkrovos paskirstymo kūgiai,
adapteriai ir dangčiai yra alternatyvūs, ekonomiški, saugūs ir
patvarūs požeminių nuotekų šulinių komponentai. Jie
išsprendžia daug pagrindinių problemų, susijusių su šulinių ir
lietaus nuotekų konstrukcijų įrengimu bei priežiūra.
Naudojami šulinių sistemų statyboje bei remontui, esamų
nuotekų šulinių, esančių keliuose, privačiose teritorijose ar
geležinkelio bei inžineriniuose statiniuose, atitinkamai pagal
techninį liudijimą/sertifikatą IBDiM AT2007-03-2260/1.
TVR T sistemos elementai yra skirti:
- šulinių ar nuotekų sistemos sutvirtinimui;
- šulinių aukščio reguliavimui;
- šulinių ar nuotekų sistemos kampo reguliavimui;
- šulinių betoninių elementų apsaugai;
-šulinių elementų apsaugai nuo destruktyvaus ketaus
poveikio;
- transporto apsaugai;
- apkrovos tarp šulinio konstrukcinių elementų išskaidymui;
- eismo sukeltų vibracijų slopinimui ir išskaidymui.

TVR T sistemos pagrindiniai privalumai:
- didina kelių saugumą ir patogumą, nes jų gamybai
naudojamos medžiagos su garantuotu D400 klasės apkrovos
atlaikymu;
- dėl elementų įvairovės šių gaminių pagalba galima tiksliai
reguliuoti šulinių, nuotekų sistemų bei kitų vamzdynų
viršutinių konstrukcinių elementų aukštį bei kampą;
- puikiai suderinami su statyboje naudojamais įvairių
gamintojų šuliniais;
- reikšmingai sumažina dangos defektus, atsirandančius dėl
kelių eismo, paviršių įtrūkimų ar vandens užšalimo ir
atitirpimo procesų;
- besikeičiant apkrovoms sistema sumažina krūvius atskiroms
detalėms;
- padidina statinio cheminį atsparumą kelių druskoms ir
kitoms medžiagoms;
- yra lengvai ir greitai įrengiamos bet kokiomis oro
sąlygomis.

TVR T sistemos elementai turi
IBDiM techninį patvirtinimą (sertifikatą)
AT 2007/03/2260/1

TVR T sistemų elementai yra puikiai komplektuojami su
betoniniais žiedais, nenaudojant betoninio skiedinio
reikalingam šulinio aukščiui gauti.
Dėl TVR T sistemos apsauginių savybių (smūgių
sugėrimo ir puikaus suderinamumo su asfalto dangomis) jos
turėtų tapti STANDARTINIAIS šulinių koregavimo elementais.

Gamybos technologija
TVR T sistemos elementai yra gaminami slėgimo ir
liejimo būdu iš termoplastinių polimerų mišinio, kuris
susideda iš plastifikuoto PVC ir kitų polimerinių priemaišų.
Testai ir parametrai
Visiems siūlomiems aukščio sureguliavimo žiedams,
apkrovos paskirstymo kūgiams ir adapteriams gamybos
procese atliekami standartiniai jėgos testai pagal EN124:2000
D400 klasės normas. Esama visų TVR T sistemų elementų
kokybės kontrolė atliekama, remiantis gamintojo Kokybės
Kontrolės Sistema.
Atsparumo, slopinimo ir energijos sugerties reguliarūs
tyrimai atliekami Vakarų Pomeranijos technologijos
universiteto Polimerų institute. Šie tyrimai rodo 30 proc.
didesnį plastikinių žiedų bei kūgių atsparumą statiniam slėgiui
ir dinaminėms apkrovoms nei to reikalaujama EN 124:2000

Vien tik TVR T sistemų žiedų naudojimas tiesiai po
ketaus šuliniais akivaizdžiai pagerina šulinių viršaus
gyvavimo trukmę, išplečiant jų saugų ir patikimą naudojimą.
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Aukščio sureguliavimas, naudojant plastikinius aukščio
suregliavimo žiedus, leidžia greitai atlikti šulinio remontą ar
lietaus nuotekų sistemą ir atidaryti kelią eksploatavimui.
Bent vieną TVR T sistemos žiedą naudojant po ketinio
dangčio rėmu padidinamas šulinio patvarumas ir prailginamas
saugus tarnavimo laikas. Ypač rekomenduojama žiedus naudoti
šuliniuose, kuriuose montuojami ketaus dangčiai, siekiant
padidinti slopinimo koeficientą.
Pagrindinės techninės charakteristikos
Atsparumas spaudimui 500kN
Lyginamasis svoris
1,45kg/dm3

Kietumas
49 pagal Šoro D
Mechaninio nuostolio
ni<=0,35
koeficientas
Trūkimo apkrova
920 kN
Didžiausias nukrypimas 5 proc.
Temperatūrinės ribos
nuo -30 iki +60 0C
Cheminis
Labai atsparus druskoms,riebalams,
atsparumas
naftos produktams ir tirpikliams
Trumpalaikis terminis
iki 2 val prie 1700C
atsparumas

Atsižvelgiant į TVR T sistemos žiedų privalumus ir jų
galimybes prisitaikyti prie šulinių dangčių konstrukcijų, jie yra
puiki betoninių elementų apsauga nuo tiesioginio, neigiamo
metalinių dangčių poveikio. Tradiciškai šulinio įtvirtinimui ir
koregavimui yra naudojami betono žiedai ir betono skiedinys iš
cemento B20. Betono skiediniai, naudojami statybose turi tam
tikrų apribojimų: pirmiausia, jų pagrindinis struktūrinis
stiprumas prasideda tik nuo 60 mm storio. Koreguojant
standartinius (60-120mm) betono žiedus, tuščios ertmės
užpildomos betono mase. Po trumpo laiko betonas nuo cikliškų,
besikartojančių transporto priemonių apkrovų ir šalčio poveikio
suyra ir sudaro šulinio įgriuvas. Pažeisti ir neremontuojami
šuliniai sukelia papildomą pavojų kelių eismo saugumui ir
prisideda prie kitų defektų susidarymo kelio paviršiuje.
TVR T sistemos 15, 30 ir 40 mm aukščio žiedai kartu su 9/22
mm pleištiniais žiedais leidžia tiksliai sureguliuoti šulinių

aukštį ir kampą. Užtikrina patvarumą visam statinio paviršiui
nenaudojant nepatikimo betono skiedinio. Jie puikiai papildo
betono žiedų aukščių asortimentą ir tai leidžia tiksliai statinį
sukelti iki reikiamo aukščio vien tik žiedų pagalba. TVR T
sistemos elementai yra suderinami su betoniniais žiedais.
Pagrindinė TVR T sistemos idėja yra pagerinti šulinių kokybę ir
ilgaamžiškumą, suderinant betoninius ir plastikinius žiedus,
kurie kartu užtikrina sandarumą ir pagerina pajėgumus. TVR T
sistemos žiedai šulinių statybose kaitaliojami su betoniniais
žiedais (plastiko žiedas - betono žiedas - plastiko žiedas) taip,
kad plastiko žiedas būtų iškart po metaliniu šulinio dangčiu.
Plastikinių kompensacinių žiedų paskirtis tokioje šulinių
statyboje yra: slopinti transporto eismo vibraciją, apsaugoti
betoną nuo sušąlimo, apsaugoti paviršinius šulinio elementus
nuo pastovaus trankymo poveikio.

T1K700 9/22
T1700/30
T1700/15

Nuotrauka 1: Šulinio statyba naudojant plastiko ir betono
žiedus, be betono skiedinio. Sandarinimo medžiaga yra
universali polimero masė. Liuko ir pasvirimo kampo
koregavimas iki 35 cm aukščio

Nuotrauka 2: Standartinis TVR T sistemos žiedų
montavimas betoniniuose šuliniuose, juos naudojant kaip
aukščio sureguliavimo elementus ir amortizatorius.
Naudojant 15, 30, 50 mm aukščio žiedus T1700/15 ir
pleišto formos žiedus T1K700 9/22 sukeliama iki reikiamo
aukščio ir kampo, nenaudojant betono skiedinio.

DĖMESIO:
Nenaudokite betono ar kito cementinio skiedinio žiedams ar kitiems šulinio višutiniams elementams sujungti.
Hermetikai nėra aukščio sureguliavimo medžiaga.
Naudojant TVR T sistemos žiedus iškart po remonto šulinys yra D400 klasės ir gali būti eksploatuojamas
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Aukščio sureguliavimo žiedai
T1K žiedai šulinio pasvyrimo sureguliavimui

T1 320 Aukščio sureguliavimo žiedai (D400)
T1K žiedai šulinio pasvyrimo sureguliavimui

T1 320 Aukčšio sureguliavimo žiedai

T2 320 Aukčšio sureguliavimo žiedai (D400)

T1 435 Aukščio sureguliavimo žiedai
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Aukščio sureguliavimo žiedai
T1 500 Aukčšio sureguliavimo žiedai (D400)

T2 500 Aukčšio sureguliavimo žiedai (D400)

T1 600 Aukčšio sureguliavimo žiedai (D400)

T1 625 Aukčšio sureguliavimo žiedai (D400)

T1R 625 Aukčšio sureguliavimo žiedai (D400)
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Aukščio sureguliavimo žiedai ir adapteriai
T1 700 Aukčšio sureguliavimo žiedai (D400)

T1 800 Aukčšio sureguliavimo žiedai (D400)

TX 700 adapteriai plaukiojantiems liukams

TX 60.60.75/500 Adapteris lietaus nuotekų grotelėms
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TVR T Sistema. Plastikiniai dangčiai
T5 600 ne važiuojamajai daliai

T5 625 ne važiuojamajai daliai
Maksimali apkrova iki 200 kg.

T5 800/100 Non-traffic manhole
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Lietaus nuotekų sistemos adapterių
panaudojimo schemos

420/340
grotelės

420/340
grotelės

TX 5050/75

T2 320/15-150

T1 320/15-150

T1 320/9/22

Kodas

TX 60.60.80

3/4 arba pilnas
Grotelės
Max. Ø650

500/500
grotelės

TX 4052-10A
TX 4052-10AP

TX 60.60.80

T1 435/15-100

T1 435/9/22

3/4 arba pilnas
grotelės
max. Ø700-770

TX 765/410

T1 500/15-100

T1 500/9/22

DN 450 žiedas

80
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Lietaus nuotekų sistemos adapterių
panaudojimo schemos

TX 4052-10AP

TX 765/420/470/BK

TX 765/410
TX 765/500

TX 60.60.75/500

T1 500/15-100
T1 500/9/22

DN 500 žiedas

TX 60.60.75/500
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Sistema su „plaukiojančiojo“ tipo liuku
TX 700/50
635/80 adapteris
adapter

Adapteris TX 700/50 arba TX700/80

80
150

Asfalto sluoksnis
5-10cm

40

Plaukiojantis liukas
Viršutinis sluoksnis
Apkrovos paskirstymo sluoksnis
Šalčiui atsparus pagrindas

2xT1 700/50, T1 700/30
išlyginamieji žiedai

Išlyginamasis sluoksnis
Betono pagrindas

TX 700/50 ir TX 700/800 plastikiniai adapteriai (išlyginamieji žiedai) naudojami su plaukiojančiais liukais, užsandarina statinį.
Tarpas tarp plaukiojančio liuko ir adapterio užpildomas asfalto sluoksniu, kuris neleidžia dangčiui sukristi.
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Adapterių „plaukiojančiojo“ tipo liukams
panaudojimo schemos

Plaukiojantis liukas
( 615-630*)

Plaukiojantis liukas
( 635-640*)

Plaukiojantis liukas
( 635-640*)

Plaukiojantis liukas
( 680-695*)

TX 635/80

TX 650/75
or
TX 650/125

TX 650/90

TX 700/50
TX 700/80

T1 625/15
T1 625/30

T1 650/100

TX 650/45

T1 700/9/22

T1R 625/40
T1R 625/60
T1R 625/80
T1R 625/100
T1R 625/120

T1 650/50

T1 700/15
T1 700/30
T1 700/50

TX 700/50

Betono pagrindas
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Betono dangtis

Apkrovos paskirstymo kūgiai
T3 apkrovos paskirstymo kūgiai

* T3 680 ir T3 615 konusai motuojami ant išlygintų ir sutankintų
paviršių. Tai sudaro tvirtą pagrindą ketinių liukų montavimui

TVR T Sistema
Dangčiai
T4 ne važiuojamajai daliai

T4 315/400 ne važiuojamajai daliai

T3 kūgiams.

315 ir 400 vamzdžiams
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Revizinių šulinių DN 315 ir DN425 elementų
panaudojimo schemos
Class A15
T4 315/400 (dangtis), max 200 kg
80

Iškilęs virš žemės paviršiaus

Žemė

130

T3 315/B125

Revizinė sistema DN 315, sudaryta iš T3 315
apkrovos paskirstymo kūgio ir T4 315 dangčio.
Maksimali apkrova 200 kg.
Naudojimas žaliojoje zonoje.

Sandarimo tarpinė

Presuotas smėlis

Vamzdis DN 315

Class A15 top

T4 425
80

Iškilęs virš žemės paviršiaus

165

T3 425
Sandarimo tarpinė

Apkrovos paskirstymo kūgis T3 425 ir T4 425
dangtis atitinka A15 klasę .
Maksimali apkrova 200 kg.
Naudojimas žaliojoje zonoje.

Žemė

Vamzdis DN 425
Presuotas smėlis

40

Class B125-D400

Viršutinis sluoksnis
80

B125 klasės metalinis liukas
Ø8mm varžtai

150

T3 315/B125

Pagrindinis sluoksnis

Revizinė sistema T3 315 su D400 klasės
apkrovos paskirstymo kūgio ir pastatomu
liuku. T3 315 kūgio priklausantį B125 klasei ir
gali būti naudojamas keleivinio transporto
priemonių judėjimo srityse.

Šalčiui atsparus pagrindas

Sandarinimo tarpinė
Sandarinio putos
Presuotas smėlis

Vamzdis DN 315

T1 320/30

420/340
Lietuas nuotekų liukas

viršutinis sluoksnis

Smėlio cemento mišinys

Pagrindinis sluoksnis

100

80

80

Trinkelės

40

Class B125-D400 top

T3 315/B125

Sandarinimo putos

Šalčiui atsparus pagrindas

vamzdis DN 315
Presuotas smėlis

1414

420/340 sistemos lietus nuotėkų liukas
sumontuotas ant T3 315 apkrovos
paskirstymo kūgio, atinka D400 klasę. Kūgis
paskirsto apkrovą ir pašalina problemas,
atsiradusias dėl per didelio kelių eismo.

Revizinių šulinių DN315 elementų
panaudojimo schemos

T4 315/400

T4 315

D400

TX 315/425

T3 315/B125

430x340

T1 320/100

TX 5050/75

T3 315/D400

315
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Revizinių šulinių DN425 elementų
panaudojimo schemos

T4 425

T4 315

425

TX 425

TX 315/425

Iki Ø650

3/4
Iki Ø650

TX 4052-10AP

TX 4052-10A

T1 500/15-100

T2 500/15-100

T3 425

425

TX 60.60.80
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80

500x500

TX 60.60.80

Revizinių šulinių DN600 elementų
panaudojimo schemos
Class A15 top
139 80

T4 615 (dangtis), max 200 kg

T3 615

Iškilęs virš žemės paviršiaus
Žemė

DN 600 pavyzdyje revizinė sistema, sudaryta iš T3
615 arba T3 680 apkrovos paskirstymo kūgio ir T4
615 dangčio. Maksimali apkrova 200 kg.
Naudojimas žaliojoje zonoje.

Tarpinė
500
Vamzdis
DN 600

Presuotas smėlis

Class D400 top
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Revizinių šulinių DN600 elementų
panaudojimo schemos

T4 635

T4 615

Metalinis dangtis,
max. Ø815

Metalinis
dangtis

Lietaus nuotekų Lietaus nuotekų Plaukiojantis
grotelės
grotelės
liukas

TX 765/410
TX 765/500

T1R 625/15-120
Arba
T1 600/10-150

T3 680

TX 765/420/470/BK TX 650/140A

Teleskopinis adapteris

T3 615

T1 680/20

Corrugated tube
600
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Chamber cone made
of PP or PVC

TX 650/140B

Komplektavimo pavyzdžiai

Lietaus nuotekų grotelės sumontuotos ant TX60.60.75/500 adapterio
ir T1 500 išlygiamųjų žiedų

Lietaus nuotėkų
Lietaus
nuotėkųgrotelės
grotelėssumontuotos
sumontuotosant
antTX765/410
TX765/410adapterio
adapterio
ir T3 425 apkrovos
apkrovos paskirstymo
paskirstymokūgio
kūgio
ir

D400 (DN600) metalinis liukas sumontuotas ant T1 625 ir
T1R 625 išlyginamųjų žiedų

400x600 lietaus nuotėkų grotelės sumontuotos ant TX765/420/470/bk
adapterio ir T1 500 išlygiamųjų žiedų

D400 (DN600) metalinis dangtis sumontuotas ant T1 600
išlyginamųjų žiedų ir T3 625 apkrovos paskirstymo kūgio

D400 (DN600) plaukiojantis metalinis liukas sumontuotas ant
TX 635 adapterių ir T1R 625 išlyginamųjų žiedų
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Pardavėjas

Įgaliotas atstovas
UAB „Infotecha“
www.infotecha.lt
+370 686 88259, info@infotecha.lt

