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ŠULINIŲ SUKRITIMO PRIEŽASTYS 

 Skilę betono žiedai 

 

 



 Vandens prasisunkimas dėl sandūrų ir reguliavimo žiedų 

sugadinimo. Dėl šio poveikio sugadinamas grindinys aplink šulinį. 

ŠULINIŲ SUKRITIMO PRIEŽASTYS 



 Atskirų šulinio elementų peršalimas; 

 Prastos kokybės sujungimai tarp šulinio žiedų; 

 Šulinio aukščio reguliavimas skiedinio ir akmenų pagalba. 

 

ŠULINIŲ SUKRITIMO PRIEŽASTYS 



 Betono ir geležies sąveika. Metalinės detalės (dangčiai) gadina  

betoninius žiedus. 

 

ŠULINIŲ SUKRITIMO PRIEŽASTYS 



 Betono žiedai 50 – 100mm neatlaiko apkrovos, klimato pokyčių,  

vibracijos, erozijos, yra ir trupa! 

 

ŠULINIŲ SUKRITIMO PRIEŽASTYS 



ŠULINIŲ SUKRITIMO PRIEŽASTYS 

 Montavimo klaidos 
 



PAVYZDŽIAI IŠ GATVIŲ 



TVR T sistemos  komponentų panaudojimo 

privalumai 

 Visi gaminiai yra sertifikuoti ir atitinka D400 klasę 
 Elementai absorbcijos ir energijos išsklaidymo būdu 

pagerina visą drenažo sistemą, apsaugodami ją nuo 

įgriuvų, deformacijos ir plyšių atsiradimo; 

 
 Tikslus koregavimas iki reikiamo aukščio; 

 Sujungimams nenaudojami skiedinio sujungimai; 

 Didelis naudojamų elementų derinių pasirinkimas; 

 Puiki apsauga nuo žalingos geležies ir betono 

sąveikos; 

 Apsauga nuo šulinio elementų peršalimo; 
Montavimą gali atlinkti vienas darbuotojas, nereikia 

pagalbinės technikos lengviems žiedams sudėti; 
 

 



TVR T sistemos  komponentų panaudojimo 

privalumai 

Galimybė montuoti nepriklausomai nuo oro sąlygų; 

 Sumontavus iškarto gali būti atliekami darbai su 

sunkiąja technika; 
Galimas pakartotinis panaudojimas; 

 Paprastas ir greitas būdas įrengti šulinių ir kanalizacijų 

sistemas, sumažinant montavimo klaidų tikimybę; 

 Dėl gaminių mažo svorio mažėja išlaidos Transportui. 

 Darbų kokybės gerinimas; 

Garantinio laikotarpio ilginimas, gaminiams 

suteikiame 5 garantiją; 

 Eismo saugos didinimas. 



Garantuota D 400 klasės kokybė 

Pagrindinės charakteristikos 



NAUJŲ 
INŽINERINIŲ 

TINKLŲ 
STATYBA 







TVR T sistemos sprendiniai nuotekų sistemoms 









TVR T gaminių panaudojimas 

kaip tarpinių tarp betono žiedų 



SUKRITUSIŲ 
ŠULINIŲ 

REMONTAS 



   Šulinių remontas su TVR T 
kompensavimo sistema paprastai 
trunka keliasdešimt minučių. 

 Išpjaunamas pažeistas viršutinis asfalto 
sluoksnis, nukasamas sugadintas 
gruntas 
Pašalinami visi sugadinti reguliavimo 
elementai, tokie kaip galiniai žiedai, 
sujungimo siūlės. Jei, paviršius arba 
dengiamoji plokštė yra sugadinta, ji turi 
būti sutvarkoma polimero derva, pvz. 
CALCEL ROUTE. Remontinis sluoksnis 
turi būti plonas ir užpildyti ertmės. 

TVR T sistemos sprendiniai remontui 



  Naudojant TVR T sistemos 
kompensacinius žiedus bei pleišto 
formos žiedus, šulinio dangčio aukštis 
sulyginamas su asfaltu. 

TVR T sistemos sprendiniai remontui 

  Jei, paviršius arba dengiamoji plokštė yra 
sugadinta, ji sutvarkoma naudojant 
polimerines dervas, arba skiedinius, pvz. 
CALCEL ROUTE. Remontinis sluoksnis turi 
būti plonas ir užpildyti ertmės. Tik po 
išlyginimo montuoti TVR T sistemos 
kompensacinius žiedus, kitus gaminius. 



    Sandarumui užtikrinti elementai 
tarpusavyje gali būti sutepami 
sandarikliu. 
    Dėmesio! Išlyginimui negali būti 
naudojamos jokie papildomi 
elementai.  

Uždedamas dangčio pagrindas 
 
Tada tęsiami kelio paviršiaus 
rekonstrukcijos darbai. 

TVR T sistemos sprendiniai remontui 



    Paviršiaus atkūrimas atliekamas 
naudojant karšto arba šalto asfalto 
masę. 

   Kelių rekonstrukciją gerokai gali 
paspartinti tokių kaip šalto asfalto 
CALCEL ONE užpildai. 

TVR T sistemos sprendiniai remontui 



Pirmasis TVR T sistemos  montažas Lietuvoje,   

Alytuje, Ulonų g, prie UAB „Astra“ 2012 07 23 



ASORTIMENTAS 
 

 

 

 Kompensaciniai aukščio sureguliavimo 

žiedai 

 Trapeciniai žiedai 

Adapteriai   

Reljefo kūginiai žiedai 

Dangčiai 



TVR-T aukščio 

reguliavimo žiedai:  

 

 

Skersmuo: 320 – 800mm 

 

 

Aukštis: h 15 – 150 mm 

 
Pleišto formos 9/22 mm 
 
 

 



Naudojant TVR T produktus 
Pabaltijo rinkoje nuo 
2013m. įrengta ir/ar 

suremontuota daugiau nei 
10 000 šulinių 



Pabaltijo rinkoje dažniausiai naudojami 
420; 500; 700mm skersmens žiedai 



LIETUVOS RINKOJE NAUDOJAMI SPRENDIMAI 
Adapteris seno tipo lietaus dangčiui 

 
 

 

 Pritaikytas seno tipo pakartotinai naudojamiems 

liukams; 

 Paskirsto aprovą į didesnį pagrindo plotą; 

 Asfaltavimo metu sulimpa su klojama danga; 

 
 



LIETUVOS RINKOJE NAUDOJAMI SPRENDIMAI  
Adapteris „plaukiojančio tipo“ liukams su sandarinimo 

briauna 

 
 

 



Adapteris „plaukiojančio“ tipo liukams 

 Paskirsto aprovą į didesnį pagrindo plotą; 

 Asfaltavimo metu sulimpa su klojama danga; 

 Užsandarina statinį. 

 

 



Kūginiai reljefo D400 klasės šuliniai ir dangčiai 

TVR T sistema yra lengvai suderinama su 
visų sistemų rinkoje siūlomai elementais 

T3 315; 400; 425; 615/700; 680 

 
Dangčiai su plastikine danga,  
 
A klasės 15 



TVR T SISTEMA  

Visi sistemos komponentai įvertinti Lenkijos kelių ir tiltų tyrimų 
instituto Išduotą techninį liudijimą IBDiM 2007/03/2260/1, turi CE 

sertifikatus 

 



TVR T GAMINIŲ RINKA 

 PARDUODAMI IR MONTUOJAMI VISOJE EUROPOJE; 

 LIETUVOJE ATLIKTI PRISTATYMAI IR DEMONSTRACINIAI 

MONTAŽAI DALYVAUJANT: VILNIAUS, ALYTAUS, ŠIAULIŲ, 

PANEVĖŽIO SAVIVALDYBIŲ ATSTOVAMS, UAB PARAMA, UAB 

„DZŪKIJOS VANDENYS“, UAB „VILNIAUS VANDENYS“ UAB 

"KAUNO KELIAI”, UAB KAUNO TILTAI,  VĮ „VILNIAUS REGIONO 

KELIAI“ IR KT.  

 LIETUVOJE PERKA IR MONTUOJA – UAB GRINDA, AB KAUNO 

TILTAI,, UAB PANEVĖŽIO GATVĖS, AB PANEVĖŽIO KELIAI, UAB 

KAUNO KELIAI, UAB ALKESTA, UAB KRS, UAB STREKTĖ, UAB 

FEGDA, UAB GATVIŲ STATYBA IR KT;  

 Naudojant TVR T gaminius pasiekiama aukšta darbų 

kokybė, statinio ilgaamžiškumas, mažinimi papildomi 

kaštai. 

 



Ačiū už dėmesį 

Atstovas Pabaltijui: Gamintojas: 


