RURY

PRZECISKOWE

TWORZYWO SZTUCZNE
WZMOCNIONE WŁÓKNEM
SZKLANYM (GRP)
Mocne, Solidne, Wytrzymałe

SUBOR:
GLOBALNY PARTNER
W NIEZAWODNYCH
ROZWIĄZANIACH

SUBOR to ﬁrma założona w 1996 r, która jest pionierem w dziedzinie produkcji rur z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem
szklanym (GRP). Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w wykorzystaniu
zaawansowanej technologii nawijania włókien ciągłych i bogatej
ofercie produktów i usług ﬁrma SUBOR oferuje długofalowe
rozwiązania dla różnorodnych zastosowań infrastrukturalnych.
SUBOR jest marką cieszącą się uznaniem już na 5 kontynentach
i w ponad 50 krajach i nieustannie podejmuje działania na rzecz
poprawy swojej pozycji globalnej, jednocześnie poprawiając jakość
życia ludzi.

JAROCIN POLSKA
PROJEKT PRZECISKOWY

DLACZEGO
SUBOR?
OBECNOŚĆ NA 5 KONTYNENTACH
Niezawodne i trwałe rozwiązania rurowe pozwalają społecznościom
w różnych rejonach świata uzyskać dostęp do czystej wody
i energii.
DOŚWIADCZENIE
Ponad 10 000 km rur SUBOR w różnych zastosowaniach służy rozwojowi ludzi zamieszkujących różne zakątki globu.
OBSŁUGA W LOKALIZACJI KLIENTA
Mając na celu wydłużenie żywotności eksploatacyjnej systemów
rurowych dzięki właściwemu montażowi w oszczędny sposób firma
SUBOR zapewnia usługi nadzoru lokalizacji klienta na całym
świecie, jednocześnie gwarantując zgodność ze specyfikacjami
i standardami technicznymi.
INŻYNIERIA ORAZ BADANIA I ROZWÓJ
Dział inżynieryjny SUBOR opracowuje rozwiązania i przygotowuje
obliczenia zgodnie z branżowymi przepisami dla każdego projektu
niezależnie, prowadzi badania i wprowadza innowacje i nowe
produkty.
WYSOKA WYDAJNOŚC PRODUKCYJNA
Dzięki możliwościom produkcyjnym sięgającym 1.000 km rur na rok
SUBOR jest jednym z czołowych wytwórców rur z GRP na świecie.

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE TRANSPORTU
Bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań transportowych —
drogowych, kontenerowych, masowych, kolejowych i ich kombinacjach — oraz niewielka masa rur z GRP pozwalają użytkownikom
końcowym na uzyskanie atrakcyjnych opłat frachtowych na całym
świecie.

SZEROKA GAMA PRODUKTÓW W SYSTEMACH RUROWYCH
SUBOR dostarcza kompleksowe rozwiązania dla szerokiej gamy
projektów produkując szeroki wachlarz rur w zakresie średnic od
200 mm do 4000 mm, przy ciśnieniu do 40 bar i sztywności sięgającej 1.000.000 N/m 2.
MATERIAŁY NIEKOROZYJNE
Korozja, czyli główne ryzyko środowiskowe związane z projektami
instalacji rurowych, nie stanowi problemu w przypadku rura GRP.
W przypadku długofalowego użytkowania GRP to najlepszy wybór
w odniesieniu do wpływu na środowisko i ponoszonych kosztów.
PRZYJAZNOŚĆ ŚRODOWISKU NATURALNEMU
Stawiając sobie za cel pozostawienie świata w lepszej kondycji dla
przyszłych pokoleń SUBOR przyjmuje zasadę poszanowania dla
środowiska naturalnego w ramach wszystkich procesów związanych
ze świadomością odpowiedzialności środowiskowej.
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
Rury SUBOR z GRP zostały opracowane i przetestowane zgodnie
z wymogami podstawowych, przyjętych na całym świecie norm:
AWWA, ASTM, ISO, EN, DIN, BS.
FINANSOWANIE PROJEKTU
SUBOR pomaga w uzyskaniu pożyczek na preferencyjnych warunkach od agencji kredytów eksportowych w celu finansowania projektów i przyspieszenia zwrotu z inwestycji.
ZRÓWNOWAŻONE INWESTYCJE
Produkty SUBOR z GRP charakteryzują się bardzo niskim śladem
węglowym dzięki wysokiej wydajności materiałowej, dlatego są
najlepszym wyborem w odniesieniu do środowiska w porównaniu
do tradycyjnych technologii rurowych.

NASZE
USŁUGI INŻYNIERYJNE
GRUNT TO PRACA ZESPOŁOWA
Dzięki pracy wewnętrznych ekspertów z dziedziny inżynierii materiałowej, SUBOR
zapewnia wsparcie techniczne klientom przed i po fazie zakupu, aby zagwarantować
poprawne i wydajne użytkowanie oferowanych produktów i technologii przy zachowaniu maksimum korzyści.
• Analiza naprężeń i elastyczności rurociągów oraz rysunki izometryczne ilustrujące naprężenia
• Rysunki inżynieryjne
• Układ rurociągu i rysunki izometryczne
• Rysunki wykonawcze komponentów z GRP
• Rysunki podparć i obejm rurociągu
• Rozwiązania szczegółowe dot. połączeń z rurami z innych materiałów
• Obliczenia zgodnie z wymogami dot. kotwienia rur i elementów wsporczych
• Obliczenia dla betonowych bloków oporowych
• Projekty zbiorników, studni, komór i kształtek złożonych z GRP
• Projekty rur podziemnych i ich posadowienie
• Obliczenia hydrauliczne i statyczne

GRP:
SOLIDNY WYBÓR NA POTRZEBY
DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI
EKSPLOATACYJNEJ
Podejście firmy SUBOR to prowadzenie działalności w zrównoważony sposób, aby
realizować dzisiejsze projekty na potrzeby przyszłych pokoleń. Zrównoważony
rozwój musi uwzględniać skutki, jakie wywiera — globalnie — na ekonomię, społeczeństwo i środowisko. Producent rur, firma SUBOR, oblicza wpływ swoich produktów na te kwestie na każdym etapie procesu podejmowania decyzji w ramach zrównoważonej działalności.
Doskonałe właściwości materiału GRP w zakresie parametrów hydraulicznych mają
wpływ na wysoką efektywność produkcji energii i jej zapotrzebowanie do zasilania
instalacji pompowych. Ponad to wysokowydajna produkcja rur i efektywny ich transport w połączeniu z długotrwałą żywotnością pozwala firmie SUBOR oferować
najwyższą jakość z lepszymi wskaźnikami zrównoważonej działalności z myślą
o przyszłości. Produkty SUBOR z GRP charakteryzują się bardzo niskim śladem
węglowym przez co odznaczają się niskim poziomem wpływu na środowisko dzięki
wysokiej wydajności materiałowej w porównaniu do tradycyjnych technologii
rurowych.

RURY PRZECISKOWE
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE
DLA OBSZARÓW MIEJSCKICH
Rury przeciskowe to innowacyjne rozwiązanie, które nie wymaga
wykonywania wykopów.
Prace instalacyjne tą metodą mogą być z łatwością wykonywane
w obszarach zurbanizowanych bez naruszania gruntu i nawierzchni
powyżej rurociągu.

HERFORD GERMANY
PROJEKT PRZECISKOWY

Rury przeciskowe SUBOR mogą być
produkowane w dowolnych średnicach
w zakresie DN300 – DN4000

PRZECISKANIE
— WYJĄTKOWE KORZYŚCI
Technologia bezwykopowa
Szeroka gama sztywności i średnic
Długości i średnice zgodnie
z indywidualnym zapotrzebowaniem
Wysoka wytrzymałość na ściskanie osiowe
Bardzo mała masa ułatwiająca opuszczanie
do szybu
Długa żywotność eksploatacyjna
Odporność na korozję/ścieranie
Doskonałe właściwości hydrauliczne
Wysoka odporność na promieniowanie UV
Wysoka odporność chemiczna
Wysoka nośność
Łatwe przemieszczanie
Dowolne kształtki
Szybkie i łatwe magazynowanie

TYPY POŁĄCZEŃ
POŁĄCZENIE SGR
• Zawiera tuleję GRP z elastomerową uszczelką EPDM,
która wpasowana jest w rowek wyżłobiony na końcach
rury.
• Odpowiednie do stosowania w aplikacjach
ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
• Może być produkowane w dowolnych średnicach,
które odpowiadają wymogom projektu i instalacji.
MAX. PN: 6 BAR

POŁĄCZENIE SPC
• Wykorzystuje konstrukcję łącznika ciśnieniowego z GRP.
• Odpowiednie do stosowania w aplikacjach ciśnieniowych.
• Odpowiednie do instalacji z mniejszymi siłami przeciskowymi.
MAX. PN: 16 BAR

POŁĄCZENIE SSR
• Zawiera tuleję ze stali nierdzewnej, której wewnętrzna
powierzchnia idealnie przylega do elastomerowej
uszczelki z EPDM, która wpasowana jest w rowek
wyżłobiony na końcach rury.
• Odpowiednie do stosowania w aplikacjach
ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
• Preferowane przy mniejszych średnicach rur.
MAX. PN: 6 BAR

POŁĄCZENIE SSE
• Zawiera łącznik ze stali nierdzewnej
ze zintegrowaną uszczelką elastomerową z EPDM.
• Odpowiednie do stosowania w aplikacjach
ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
• Odporne na wysokie siły przeciskowe w trakcie układania.
MAX. PN: 10 BAR

TECHNOLOGIE
BEZWYKOPOWE
SUBOR oferuje innowacyjne i niezawodne rozwiązanie dla obszarów miejskich, wykorzystujące rury przeciskowe specjalnej konstrukcji. Rury przeciskowe SUBOR są wykorzystywane do budowy i renowacji podziemnych rurociągów w technologiach bezwykopowych.

MIKROTUNELOWANIE
I SLIP-LINING
Wysoka wytrzymałość na ściskanie w kierunku osiowym rur przeciskowych zapewnia
znaczącą przewagę w porównaniu do innych rur wykorzystywanych w przeciskaniu
i renowacjach metodą wsuwania rura w rurę.

NAJLEPSZY WYBÓR
DLA OBSZARÓW MIEJSKICH
Rury przeciskowe GRP SUBOR są stosowanedo budowy nowych instalacji kanalizacyjnych i ciśnieniowych, wymianylub renowacji starych instalacji kanalizacyjnych
i ciśnieniowych, budowy przepustów drogowych w inżynierii komunikacyjnej.

DOSTOSOWANE
PRODUKTY
W zależności od wymogów projektu rury przeciskowe SUBOR są wytwarzane w konkretnych długościach, z połączeniami różnych typów i ze sztywnością znamionową sięgającą 1.000.000 N/m2.

EFEKTYWNY WYBÓR DLA
INŻYNIERÓW I INSTALATORÓW
W porównaniu z tradycyjnymimateriałami, rury GRP SUBOR pozwalają instalatorom na
stosowanie maszyn przeciskowych o mniejszej średnicy celem z minimalizowania
objętości wydobywanego materiału, ograniczania poboru energii oraz zwiększania
prędkości układania.

SYSTEM
RUR PRZECISKOWYCH
SUBOR
Rury przeciskowe SUBOR z GRP mogą być wytwarzane w standardowej gamie
średnic, a także ze specjalnymi średnicami zgodnie z wymogami projektów.

DYSZA DOINJEKCJI ZAPRAWY I ŚRODKA SMARUJĄCEGO
Aby ułatwić układanie rur, mogą one być dostarczane
z dyszamido injekcji zaprawy i środka smarującego; dysze
zawierają tuleję, zawór zwrotny i zaślepkę. Standardowa
średnica dysz to 1” (25 mm); jednak istnieje możliwość
dostaw w dowolnieokreślonym rozmiarze.

ŁĄCZNIK RURY PRZECISKOWEJ

JACKING PIPE

Średnica zewnętrzna łącznika rury przeciskowej jest równa
średnicy zewnętrznej rury. Dostępne są różne typy łączników
w zależności od wymogów dla konkretnych zastosowań.

RURA ZASTACYJNA
Rura końcowa jest zlokalizowana w obrębie zespołu pośredniego stanowiska przeciskowego, za rurą czołową, a pomiędzy nimi znajduje się pośrednie stanowisko przeciskowe.

RURA PRZEDSTACYJNA
Do współpracy ze stacją pośredniego pchania stosowana
jest ruraprzedsacyjna, która posiada specjalne zatoczenie na
jednym z końców umożliwiające ruch posuwisto-zwrotny
stacji wywołany siłownikami.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
RURY PRZECISKOWEJ
SUBOR
Produkcja rur
Rury przeciskowe SUBOR produkowane są w technologii nawijania włókien szklanych, żywicy poliestrowej i piasku kwarcowego tworząc strukturę warstwową
o odpowiedniej konstrukcji.
Wewnętrzna warstwa
Rury przeciskowe posiadają wewnętrzną warstwę ochronną o zwiększonej grubości
odporną na ścieranie i płukanie wysokociśnieniowe. Warstwa ochronna odporna jest
na naprężenia wywołane ciśnieniem wewnętrznym. Zastosowanie ciętych włókien
szklanych zapewnia wzmocnienie rur na rozciąganie w kierunku osiowym i wytrzymałość na uderzenia zewnętrzne.
Ściana strukturalna
W celu zapewnienia optymalnej sztywności rur, konstrukcja ścianki zbudowana jest
z dwóch warstw konstrukcyjnych na bazie żywicy i szkła odseparowanych warstwą
rdzeniową wypełnioną piaskiem kwarcowym. Całość struktury rury przesycona jest
nienasyconą żywicą poliestrową termoutwardzalną.

NORMY I JAKOSĆ
ISO 25780

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego
i bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy z termoutwardzalnych tworzyw
sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) – Rury z połączeniami elastycznymi
przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania.

ISO 10467

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego
i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) – Specyﬁkacje rur, kształtek i połączeń.

ISO 10639

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego
i bezciśnieniowego przesyłania wody – Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej
żywicy poliestrowej (UP).

EN 1796

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego
i bezciśnieniowego przesyłania wody – Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej
żywicy poliestrowej (UP).

NS-EN 14364

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego
i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) – Specyﬁkacje rur, kształtek i połączeń.

ASTM D3262

Standardowe specyﬁkacje dla rur kanalizacyjnych z włókna szklanego
(termoutwardzanej żywicy wzmocnionej włóknem szklanym).

DANE TECHNICZNE
RURY PRZECISKOWEJ Z GRP
SUROWCE PODSTAWOWE

Żywica, włókno szklane, piasek kwarcowy

GĘSTOŚĆ MATERIAŁU

1800 - 2200 kg/m 3

WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ŚCISKANIE
WZDŁUŻNE

min 90 MPa

OBWODOWY MODUŁ
SPRZĘŻYSTOŚCI

12.000 - 18.000 MPa

OSIOWY
MODUŁ

7.000 - 9.000 MPa

TEMPERATURY
ROBOCZE

-50 o C - +70 o C

ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE

Niewymagane

ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE

Wewnętrzna warstwa odporna na ścieranie,
i czyszczenie wysokociśnieniowe

KLASYFIKACJE RUR
STANDARDOWY
ZAKRES ŚREDNIC (OD)

300 - 4.000 mm

ZAKRES SZTYWNOŚCI
(SN)

10.000 - 1.000.000*

ZAKRES
CIŚNIENIA (PN)

do 16 bar

DOPUSZCZALNA
SIŁA PRZECISKANIA

do 18.000 kN*

*Skontaktuj się z SUBOR, aby uzyskać szczegółowe informacje.

RURY PRZECISKOWE

NAJLEPSZY WYBÓR
DLA ZASTOSOWAN
BEZWYKOPOWYCH

Oferując rury przeciskowe w technologii bezwykopowej SUBOR
oferuje produkt niezbędny w projektach urbanistycznych.
Rury przeciskowe są preferowane w obszarach, na których wykonywanie wykopów jest nieefektywne lub niepożądane, na przykład
z powodu naruszenia stanu nawierzchni.

ODCHYLENIE
KĄTOWE
Zgodnie z ISO 25780 rury przeciskowe z GRP osiągają maksymalne
dopuszczalne odchyleniekątowe w połączeniu:

ŚREDNICA
ZEWNĘTRZNA,
OD (MM)

100 < OD

MAKSYMALNE
DOPUSZCZALNE
ODCHYLENIE
INSTALACYJNE
α (MM)

MAKSYMALNE
DOPUSZCZALNE
ODCHYLENIE
INSTALACYJNE
δ (STOPNIE)

15

0.8594

10

0.5729

α = 10.000 / OD

Wynika z wartości α

ODCHYLENIE KĄTOWE

Maksymalne odchylenie kątowe w stopniach (°)
Maksymalne odchylenie kątowe w milimetrach na metr (mm)

REFEERENCJE
OD
mm

PN
bar

SN
N/m 2

L
m

1.499
1.434
616
530
324
272

1
1
1
1
1
1

100.000
550.000
1.000.000
1.000.000
640.000
640.000

134
277
154
383
315
551

FRANCJA

OD

PN

SN

L

Projekt Retubage FR64

752

1

20.000

66

NIEMCY

OD

PN

SN

L

1.099
860
650

1
1
1

48.000
83.000
189.000

74
54
130

OD

PN

SN

L

1.103
1.099
1.020
1.020
1.020
1.020
1.020
760
760
650
650
560

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3

100.000
80.000
120.000
110.000
100.000
85.000
50.000
180.000
85.000
200.000
200.000
70.000

369
3.000
300
370
670
144
60
90
77
200
50
300

CHORWACJA
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt

Aglomeracija Zapresic
Krizevci Botovo – 1
Krizevci Botovo – 2
Krizevci Botovo – 3
Krizevci Botovo – 4
Krizevci Botovo – 5

Projekt Herford Werrestrasse – 1
Projekt Herford Werrestrasse – 2
Projekt Herford Werrestrasse – 3

IZRAEL
Projekt Natanya
Projekt Ashkelon, droga Robin
Projekt Tel Aviv, droga Yefet
Projekt Ofakim
Projekt droga Ben Zvi – 1
Projekt Ashdod
Projekt Dolphin Haifa – 1
Projekt Ashkelon, aleja Menachema Begina
Projekt Dolphin Haifa – 2
Projekt Hashmonaim
Projekt Nes Ziona
Projekt droga Ben Zvi – 2

NOWA ZELANDIA

OD
mm

PN
bar

SN
N/m 2

L
m

Projekt instalacji ściekowej Swaffield i Aotea – 1
Projekt instalacji ściekowej Swaffield i Aotea – 2
Projekt instalacji ściekowej Swaffield i Aotea – 3

960
705
501

1
1
10

65.000
300.000
368.000

100
150
100

POLSKA

OD

PN

SN

L

3.000
752
650
616
550
427
427
323

1
1
1
1
1
1
1
1

32.000
100.000
100.000
128.000
100.000
640.000
100.000
200.000

204
2.016
112
86
64
95
28
45

OD

PN

SN

L

820
718
616
550
478

1
1
1
1
1

50.000
60.000
55.000
60.000
65.000

50
90
195
24
24

OD

PN

SN

L

1.166
1.090

1
1

120.000
128.000

70
677

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt

Jarocin
Kórnik – 1
Lublin – 1
Kórnik – 2
Lublin – 2
Łódź Droga G – 1
Lublin – 3
Łódź Droga G – 2

SERBIA
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt

Makis – 1
Makis – 2
Makis – 3
Makis – 4
Jedinstvo

USA
Projekt CA N15 NAS Leemore
Projekt regionalnej oczyszczalni ścieków w LA

5 KONTYNENTÓW,
50+ KRAJÓW,
1000+ PROJEKTÓW!

SALONIKI, GRECJA
PROJEKT KANALIZACYJNY

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Duko Inżynieria sp z o.o.
info@dukoinzynieria.pl
www.dukoinzynieria.pl

