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Výhody

Výhody

  plnostěnná žebrovaná konstrukce
určeno do míst s malým krytím a vysokým zatížením

  extrémně těsný spoj i v případě deformace
použití i v nepříznivých geologických podmínkách

  vysoká těsnost spoje
až 2,4 bar

  finanční úspora při pokládce
možnost použít obsypy větších zrnitostí
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Osvědčený potrubní systém s ochrannými žebry
Systém Ultra Rib se pro výstavbu kanalizačních sítí úspěšně 
používá více než 30 let. Původně se vyráběl z PVC a v po-
sledních 20 letech z polypropylenu. Kromě toho, již 3 roky, 
nabízíme zesílené provedení SN 16. Žebrová konstrukce pů-
sobí podobně jako airbag v automobilu a umožňuje použi-
tí těchto trubek i v půdách, které překračují specifikace uve-
dené v normě ČSN EN 1610 pro pokládku potrubí. Mimo to 
žebrování umožňuje vytvoření spoje, který zajistí dlouhodo-
bou těsnost celého systému.

Ultra Rib 2 nabízí mnoho výhod jak při pokládce, tak při ná-
sledném provozu systému.
 
Je to například zkouška tlakem 2,4 bar, dlouhodobé měření 
těsnosti nebo pevně usazený těsnicí kroužek. 

K dalším přednostem plnostěnného potrubního systému  
Ultra Rib 2 patří světlý vnitřní povrch trubek, který umožňuje  
snadnou revizi, a také široká nabídka různých tvarovek.  
Potrubí Ultra Rib 2 i Ultra Rib 2 SN 16 bylo certifikováno Ně-
meckým ústavem pro stavební techniku a lze jej používat 
i do míst s malou instalační hloubkou a na místech zatíže-
ných těžkou dopravou. 

Technické údaje
Materiál polypropylen (PP)
Barva vnější stěny Ultra Rib 2 SN 10 korálově červená,
 Ultra Rib 2 SN 16 hnědá
Barva vnitřní stěny šedobílá

Fyzikální vlastnosti
Střední hustota 0,900 g/cm3

Délkové prodloužení 1,5 × 10–2 mm
Tepelná vodivost 0,2 W/mK
Modul pružnosti 1 700 MPa
Povrchový odpor > 1012 Ω
Kruhová tuhost SN 10, SN 16 kN/m2

Spojování pomocí hrdla a těsnění, těsnění
 upevněno mezi žebry na konci trubky
Chemická odolnost DIN 8078, přílohový list 1 pro 
 kanalizační potrubí Ultra Rib 2 z PP
 pH 2-12
Označení jakosti 
Osvědčení Certifikát ITC, a.s., Zlín
Výrobní normy výroba probíhá dle normy  
 DIN 16 961 a dle ČSN EN 13 476

Charakteristika a výhody systému

ID

DN/ID

Charakteristický rozměr potrubí – jmenovitý průměr 
je dán vnitřním průměrem ID – setkáte se tedy 

s označením DN/ID
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Systém Ultra Rib 2 přebírá základní výhody žebrované 
konstrukce Ultra Rib 1 a přidává k nim výhody vychá-
zející z vlastností polypropylenu.

Základní vlastnosti použitého materiálu:
  vysoká pevnost a odolnost proti proražení
  nízký stupeň šíření trhlin
  vysoká chemická odolnost (pH 2 až pH 12)
  výborná odolnost PP vůči abrazi
  široký teplotní rozsah (-20 °C až +90 °C)

Chemické vlastnosti
Systém Ultra Rib 2 je odolný vůči většině rozpouštědel, olejů, 
zásad a kyselin. Chemické látky, které se mohou běžně vy-
skytovat v komunální síti nebo v okolním terénu, nemají žád-
ný vliv na potrubní systém.

V případě potřeby informací k chemické odolnosti potrubí 
se můžete s dotazem obrátit na společnost WAVIN Ekoplas-
tik s.r.o.

Systém Ultra Rib 2 je dnes certifikován v těchto zemích
Německo, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Česká repub-
lika

Dlouhodobá životnost
Zejména robustnější konstrukcí a tím větší odolnosti vůči 
abrazi se předpokládá životnost potrubí minimálně 100 let.

Těsnost a dobrá průchodnost
Vnitřní stěny potrubí a tvarovek Ultra Rib 2 jsou zcela hlad-
ké a mají proto ideální hydraulické vlastnosti. Systém stopro-
centně těsní proti vnějšímu i vnitřnímu tlaku vody.

Hydromechanické čištění
Testy ukázaly, že čištění potrubí tlakem vody 120 bar nemá 
vliv na jeho životnost.

Snadná TV inspekce
Potrubí Ultra Rib 2 je dvoubarevné. Oranžovohnědá vnější 
strana dobře kontrastuje se světlým vnitřkem. To je výhodou 
při případné prohlídce videokamerou.

Přednosti systému Ultra Rib 2
  nízká hmotnost potrubí – jednoduchý transport, úspora 
použití mechanizace

  konstrukční délka potrubí – méně spojů
  snadná a efektivní montáž – jednoduché zkrácení potrubí
  možné použití obsypových materiálů i nad rámec 
ČSN EN 1610
  díky velmi dobré kruhové tuhosti nižší nároky na hutnění
obsypu

  možné opětovné využití zeminy z výkopu
  dlouhá životnost potrubí
  velmi dobré hydraulické vlastnosti
  extrémně těsný spoj i v případě deformace a posuvů

Charakteristika a výhody systému
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Charakteristika a výhody systému

Dlouhodobá provozní spolehlivost
Dlouhá životnost a vysoká těsnost 
jsou zárukou nejvyšší funkční spolehli-
vosti potrubního systému Ultra Rib 2.

I mnoho let po instalaci zůstává vnitřní 
povrch trubek Ultra Rib 2 hladký, takže 
umožňuje snadné provádění kontrol. 
V potrubí se netvoří tvrdé usazeniny 
a je možno snadno provádět jeho vý-
plach pod tlakem. To umožňuje pro-
dloužení servisních intervalů a tím 
i úsporu nákladů.

Spolehlivost a jistota při pokládce 
Půdní materiály s různou zrnitos-
tí vyvolávají bodové zatížení potrubí, 
avšak žebrování chrání systém Ultra 
Rib 2 před poškozením a tím zvyšu-
je jistotu při jeho pokládce.

Různá kruhová tuhost 
Aby trubky Ultra Rib 2 mohly vydržet 
různá zatížení, jsou k dostání ve dvou 
různých provedeních. Kromě prove-
dení Ultra Rib 2 s prokázanou kruho-
vou tuhostí vyšší než 10 kN/m², které 
lze rozpoznat podle korálově červené 
barvy trubek, nabízíme také provede-
ní Ultra Rib 2 SN 16 s větší sílou stěny 
a prokazatelnou kruhovou tuhostí vyš-
ší než 16 kN/m². Můžete si tedy vy-
brat buď Ultra Rib 2 nebo Ultra Rib 2 
SN 16.

Široký sortiment tvarovek 
Kromě potrubí s různou kruhovou tu-
hostí a délkou (2 m, 3 m a 5 m) na-
bízíme také široký sortiment tvarovek. 
Kromě kolen 7,5° až 45° jsou k do-
stání i odbočky a redukce. Tyto výrob-
ky umožňují snadné a rychlé provede-
ní změny směru a připojení k jiným po-
trubním systémům, např. KG-Systém 
(PVC) nebo KG 2000.

Snadná pokládka
Nízká hmotnost materiálu, ideální dél-
kové rozměry, a tím i méně spojů zkra-
cují dobu potřebnou pro pokládku po-
trubí Ultra Rib 2. Potrubí lze v přípa-
dě potřeby samozřejmě i zkrátit na 
potřebnou délku a pro jejich přepra-
vu a pokládku nejsou zapotřebí žádné 
těžké mechanismy. Proto je poklád-
ka potrubí Ultra Rib 2 rychlá, snadná 
a hlavně nevyžaduje vysoké náklady.

Hrubý materiál pro zásyp potrubí
Díky propracované konstrukci trubek 
Ultra Rib 2 a materiálům použitým pro 
jejich výrobu je možno jejich pokládku 
provádět i tam, kde se pro zásyp po-
trubí používají hrubozrnné materiály. 
Jednodušší podmínky pro pokládku 
ve srovnání se specifi kací uvedenou 
v normě ČSN EN 1610 mohou přiná-
šet různé výhody v oblasti hospodár-
nosti, např. použitím vykopaného ma-
teriálu pro opětovný zásyp potrubí.

Optimální hydraulika
Díky zvolenému vnitřnímu průměru 
trubek Ultra Rib 2 je možno při zacho-
vání stejných hydraulických vlastnos-
tí použít i menší rozměr než v přípa-
dě trubek s dimenzováním vnějšího 
průměru. Tím lze dosáhnout značné 
úspory materiálových nákladů. Hladký 
vnitřní povrch trubek navíc také znač-
ně zlepšuje jejich samočisticí schop-
nost, takže je možno prodloužit ser-
visní intervaly.

FlexibilitaSpolehlivost Hospodárnost
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Ultra Rib 2
Charakteristika a výhody systému • konstrukce potrubí

Plnostěnná trubka zesílená žebry
Trubky Ultra Rib 2 mají plné stěny a jsou zesíleny žebrová-
ním. Vlastní trubka (bez žebrování) svou silou stěny již odpo-
vídá plnostěnným trubkám podle platných norem, a ochran-
né žebrování, plnící podobnou funkci jako airbag v automo-
bilu, přináší další výhody, které je možno využít při poklád-
ce potrubí.

Celkově tedy konstrukce trubek Ultra Rib 2 představuje do-
konalou vyváženost mezi kruhovou pevností, odolností vůči 
nárazům a tuhostí. Proto jsou trubky Ultra Rib 2 vhodné pro 
běžné použití na stavbách, a to i ve velmi náročných pod-
mínkách, jako je nízká teplota, velká nebo malá instalační 
hloubka, zatížení těžkou dopravou a tlakem spodní vody.

Rezerva pro případ poškození
Při konstrukci trubek Ultra Rib 2 je bráno v úvahu také vnitř-
ní i vnější zatížení během dopravy, pokládky a provozu potru-
bí. Vnější rezerva pro případ poškození zvyšuje odolnost vůči 
nárazům a bodovému zatížení, k němuž dochází při přepravě 
na staveništi nebo při pokládce. Vnitřní rezerva bere v úvahu 
různé druhy zatížení při samotném provozu potrubí, např. při 
provádění inspekcí, údržbě nebo otěr.

Podmínky pro pokládku
Díky speciální konstrukci trubky a použitému materiálu PP-B 
(blokový kopolymer) je možno pro zásyp použít i hrubší ma-
teriály, než stanoví norma ČSN EN 1610.

Použití potrubí Ultra Rib 2 tedy zvyšuje spolehlivost a přináší 
úspory nákladů při pokládce.

POŠKOZENÍ POVRCHU PŘI PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY
A TLAKOVÉHO VÝPLACHU POTRUBÍ

VNITŘNÍ  REZERVA PROTI POŠKOZENÍ

OTĚR 100 LET

SPOLEČNÁ  
NOSNÁ  VRSTVA

VNITŘNÍ TLAK

VNĚJŠÍ REZERVA PROTI POŠKOZENÍ

POŠKOZENÍ POVRCHU  PROTI 
PRORAŽENÍ OSTRÝMI PŘEDMĚTY

Plnostěnná žebrovaná konstrukce poskytuje stoletou jistotu

 Materiál ČSN EN 1610 Ultra Rib 2

Lože
odstupňovaná zrnitost 

≤ 22 mm při ≤ DN 200
≤ 40 mm při > DN 200

≤ 22 mm při ≤ DN 200
≤ 40 mm při > DN 200

drcený kámen, štěrk ≤ 11 mm při < DN 900 ≤ 11 mm při < DN 900

Obsyp 
odstupňovaná zrnitost

≤ 22 mm při ≤ DN 200
≤ 40 mm při > DN 200

≤ 45 mm (všechna DN)

drcený kámen, štěrk ≤ 11 mm při < DN 900 ≤ 20 mm (všechna DN)
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Těsnicí prvek
Těsnicí kroužek Ultra Rib 2 má symetrickou konstrukci, pro-
to je jeho montáž jednoduchá a je vyloučeno jeho obráce-
né umístění. Těsnění chrání před prosakováním z potrubí ven 
i dovnitř. Symetrický kroužek je umístěn mezi žebry, čímž 
je dokonale zajištěný vůči posuvu. Podle způsobu použití 
je možno volit těsnění ve standardním provedení SBR nebo 
v provedení NBR, které je určeno pro odpadní vody obsahu-
jící ropné látky.

Mnohokrát zkoušeno
Vysoká těsnost systému Ultra Rib 2 byla prokázána mnoha 
testy a zkouškami:

   zkoušky dokumentují dlouhodobou těsnost a vysokou 
odolnost proti prorůstání kořenů

  těsnost v extrémních podmínkách byla potvrzena zkouš-
kou těsnosti spojů při 30% deformaci

  kromě toho byl systém Ultra Rib 2 podroben také zkouš-
ce těsnosti systému tlakem 2,4 bar, a lze ho bez problé-
mů použít i v ochranných pásmech pitné vody

  to vše zaručuje dlouhodobou provozní spolehlivost trubek 
Ultra Rib 2 po dobu až 100 let

Charakteristika a výhody systému • těsnění

Dlouhodobá zkouška těsnosti potvrzuje vysokou těsnost  
a odolnost proti prorůstání kořenů

Ultra Rib = Ultra těsný!

TEL.:
596 136 295

FAX:
596 136 301

E-MAIL:
info@wavin.cz
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Charakteristika a výhody systému

Otěr trubek podle metody Darmstad

Kameninová trubka

Betonová trubka

PVC-U-trubka

ULTRA RIB 2

Zdroj: Techn. Univerzita Darmstadt
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Ultra Rib 2 SN 16
Potrubí Ultra Rib 2 s homogenní stěnou zesílenou plnými 
žebry, dokazuje již přes 20 let, že díky optimálnímu mate-
riálovému využití je možno vyrobit potrubní systém, který je 
z technického a ekonomického hlediska nepřekonatelný.

Díky efektivně navržené konstrukci stěny s plnými žebry 
a použití prvotřídního granulátu s vysokým modulem pruž-
nosti, nezvýší použití tohoto typu potrubí výrazně rozpočet 
stavby.

Nově vyvinuté potrubí Ultra Rib 2 SN 16 s robustnější stě-
nou bez problému vydrží i ta nejtěžší zatížení a současně při 
běžných podmínkách téměř eliminuje lidský faktor při nekva-
litní pokládce. Zesílením konstrukce se ještě zlepšila již velmi 
dobrá osová tuhost trub.

Výhody potrubí Ultra Rib 2 SN 16
  kruhová tuhost SN 16
  životnost 100 let
  rezerva v síle stěny proti poškození
  minimální překrytí již od 50 cm u SLW60
  sortiment vstřikovaných tvarovek shodný se systémem 
Ultra Rib 2 SN 10

  možnost použití větší frakce drceného kameniva 
než povoluje norma ČSN EN 1610

  minimalizace stavebních nákladů díky nízké hmotnosti
  vysoká rázová odolnost a houževnatost
  vysoká chemická odolnost (pH 2 až pH 12)
  rozsah provozních teplot: -20 °C až +90 °C
  možnost proplachování vysokým tlakem až do 120 bar
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Ultra Rib 2
Montáž potrubí

1/ Potrubí Ultra Rib 2 je možno na místě instalace zkrátit 
na požadovanou délku. Toto se provede přeříznutím trub-
ky v prostoru mezi dvěma žebry pilou s jemnými zuby. Os-
tré hrany nebo nerovnosti na povrchu řezu je třeba odstra-
nit vhodným nástrojem, např. hrubým pilníkem. Hranu trubky 
není nutno zkosit. Tvarovky nelze zkracovat.

2/ Dřík potrubí s žebry a vnitřní povrch hrdla musí být čisté 
a nepoškozené, jinak je nutno trubku očistit, případně pou-
žít jinou. Těsnicí kroužek se nasazuje mezi druhé a třetí 
žebro. Je třeba zkontrolovat, zda-li je těsnicí kroužek na po-
trubí správně nasazen (nesmí být překroucen).

3/ Vnitřní plocha hrdla se potře stejnoměrnou vrstvou maza-
dla, a pak se dřík potrubí s nasazeným těsnicím kroužkem 
zasune do hrdla až na doraz. Stažení trubky zpět není nutné. 
Malé změny směru max. 0,5° lze provést vybočením trubky 
v hrdle. Tato hodnota odpovídá vychýlení 5 cm na 5 m.

4/ Trubky s malým průměrem lze do sebe snadno zasunout 
rukou, u trubek s větším průměrem je možno použít vhod-
né pomůcky. Zasunování pomocí např. lžíce bagru není po-
voleno, protože síla působí nekontrolovaně a mohlo by do-
jít k poškození potrubí. Je třeba zkontrolovat polohu potrubí 
a po vytvoření spoje ji případně upravit.

5/ Při ukládání trubek jakéhokoli rozměru podle normy ČSN 
EN 1610 je pro obsyp a zásyp možno použít i materiály od-
stupňované zrnitosti ≤ 45 mm nebo drcený kámen, štěrk 
≤ 20 mm. Zásyp je nutno především v horní části provádět 
opatrně pomocí mechanismů pro jemné zhutňování.

6/ Pro přechod k alternativnímu potrubí se použije přecho-
dová spojka (flex-seal). V případě betonových nebo kame-
ninových trubek se odchylka vnějšího průměru kompenzu-
je pomocí vyrovnávacích kroužků. Pro litinové trubky se po-
užije těsnění Ultra Rib 2. Při spojování konců trubek pomo-
cí spojek je třeba postupovat podle pokynů jejich výrobce.

TEL.:
596 136 295

FAX:
596 136 301

E-MAIL:
info@wavin.cz
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Ultra Rib 2

7/ Před použitím sedlové odbočky je třeba zkontrolovat, zda 
na ní nejsou žádné nečistoty a zda není poškozená. V opač-
ném případě je nutno sedlovou odbočku očistit nebo pou-
žít jinou. Před navrtáním potrubí je třeba také vizuálně zkon-
trolovat, zde není poškozen korunkový vrták (∅ 177 mm).

8/ Navrtání potrubí Ultra Rib 2 se provede vhodným korun-
kovým vrtákem (viz sortiment dodávaných dílů). Vyvrtání se 
provádí kolmo k ose trubky, střed vrtání musí být umístěn 
přesně mezi 2 žebra. Instalaci sedlové odbočky je možné 
provést v úhlu 45° až 135°.

9/ Hrany vyvrtaného otvoru se očistí např. jemným smirko-
vým papírem. Pro odstranění hran se nedoporučuje použí-
vat nůž, protože by mohl poškodit těsnicí plochu a nebyla by 
tedy zaručena těsnost spoje. Je třeba dát pozor na to, aby 
na těsnicí ploše nebyly žádné nerovnosti a aby nedošlo ke 
zvětšení průměru otvoru.

10/ Sedlová odbočka musí být čistá. Při jejím vsazení se ne-
používá mazadlo. Sedlová odbočka se do otvoru vsadí tak, 
aby jeho profil zapadal do žeber potrubí Ultra Rib 2. Při zasa-
zení sedlové odbočky je třeba zkontrolovat, zda těsnění stej-
noměrně doléhá k potrubí.

11/ Obě páky se současně stlačí dolů, až zacvaknou, aby 
sedlová odbočka doléhala stejnoměrně. Stlačením pák se já-
dro vytáhne nahoru, aby integrované těsnění po celém svém 
obvodu těsně přiléhalo k vnitřní stěně potrubí. Je třeba zkon-
trolovat, zda je těsnění stejnosměrně přitla čeno na potrubí.

12/ Po montáži sedlové odbočky se do ní zasadí připojované 
potrubí KG nebo KG 2000. Před zasunutím je třeba zkosit hra-
ny konce přípojného potrubí a stejnoměrně potřít mazadlem.  
Pozor: Nasazenou sedlovou odbočku již nelze demon-
tovat nebo znovu použít.

Montáž potrubí • montáž přípojných sedlových odboček
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Ultra Rib 2
Montáž potrubí • dodatečné vestavby

Pokud nebylo možné zohlednit již při pokládání kanalizace 
potřebné přípojky, je možné tyto přípojky vytvářet dodatečně 
na potrubích, která jsou již v provozu, aniž by musel být pro-
voz přerušen. Ve všech případech se však doporučuje po-
užívat pouze standardně vyráběné tvarovky, které vyhovují 
systému. K tomuto účelu je určen následující postup.

Upozornění: Doporučujeme pracovat se dvěma 
přesuv kami a dvěma krátkými trubkami.

Zabudování odboček

1/ Délka výřezu trubky, který je nutné odstranit, se rovná 
součtu konstrukční délky odbočky a dvojnásobku přesahu-
jící délky krátké trubky (délka přibližně 1,5× jmenovitá svět-
lost potrubí).

2/ Po vyříznutí části potrubí je třeba nejprve nasunout na oba 
konce přesuvky. Na obou koncích původního potrubí se na-
sadí těsnicí kroužek mezi druhé a třetí žebro.

Přechod na beton

Přechod na kameninu

Přechod na litinu

3/ Na koncích krátkých trubek se nasadí těsnicí kroužek 
mezi druhé a třetí žebro.

4/ Odbočku spojíme s krátkou trubkou a připojíme na dru-
hý konec potrubí. Potom posuneme přesuvku přes krátkou 
trubku až do zásuvné hloubky.

Přechody na jiné materiály
Přechody ze systému Ultra Rib 2 na jiné materiály řeší spoj-
ky Flex-seal.

TEL.:
596 136 295

FAX:
596 136 301

E-MAIL:
info@wavin.cz
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Ultra Rib 2

Ve spoji se musí dodržet mezera mezi koncem trubky a hr-
dlem s přípustnou odchylkou. V tomto konkrétním pří padě 
je doporučení výrobce zasouvat dřík do hrdla při montáži na 
doraz. Při následném hutnění může dojít k částečnému axi-
álnímu posunu dříku vůči hrdlu a vzniku štěrbiny nebo špat-
nému doražení.

Spojení
Spojovací systémy Ultra Rib 2 mají takový tvar, aby v nich 
podle DN potrubí byla vůle 5 - 8 mm, viz Tabulka 1.

Kontrola spojení se provádí prostřednictvím TV inspekce.

Řez potrubí Ultra Rib 2 provedeme v drážce mezi žebry. Jen 
tak dosáhneme správného spojení, viz Obr. 1.

Montáž potrubí • rozevření hrdel • spojení

Dimenze 
[mm]

Maximální vůle

Správné spojení
[mm]

Vysunutí SO1
1/10 De [mm]

200 5 25

250 7 39

300 5 36

400 6 51

500 8 64

∅ 500 mm 

64 mm 

SO1

∅ 500 mm 

8 mm 

Přípustná hranice rozevření spojů je max 1/10 De potrubí. 
Pokud bude spoj rozevřený více jak o 1/10 De, nebude mož-
né potrubí převzít.

Obr. 1: Správné spojení

Obr. 2: Spojení otevřené 1/10 De

Tabulka 1: Spojení trubky s hrdlem

Spojení trubky s hrdlem
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Ultra Rib 2
Montáž potrubí • TV inspekce a bezpečný provoz • výpočty

Kanalizační potrubí Ultra Rib 2 nabízí značné výhody 
při TV inspekci a bezpečný provoz.

Výhody plastového potrubí spočívají v jeho flexibilitě. Potru-
bí se přizpůsobí u jednotlivých staveb pohybům zeminy pod-
le jejího složení. Přestože se plastové potrubí, které je vy-
staveno velkému zatížení, nepoškodí ani nepraskne, je tře-
ba i z dalších důvodů omezit možnosti jeho deformace, aby 
byla zaručena vysoká kvalita a funkčnost celého odpadního 
systému. Současně dochází ke snížení provozních nákladů 
a je zaručena dlouhá životnost systému.

Při každé nové instalaci se obvykle provádí TV inspekce ce-
lého systému.

Podle dánské normy DS 430 se na trubkách Ultra Rib 2 po-
voluje počáteční deformace 9 %. Je nutné vzít v úvahu ome-
zení dle platných českých norem.

ADPP (Asociace dodavatelů plastových potrubí) a shodně 
Hydroprojekt Praha (TNV 75 02 11) uvádějí jako doporuče-
nou hodnotu pro základní výpočty i přejímku na stavbě de-
formace po uložení do 6 %. Tato hodnota je doporučena 
i z pohledu provozuschopnosti, především kvůli přístupu čis-
ticích mechanizmů do potrubí. 

V praxi musí uživatel či provozovatel rozhodnout, zda se pře-
jímka nově budované kanalizace bude řídit normou, nebo si 
ve smlouvě s prováděcí firmou stanoví přísnější limity defor-
mace.

Výpočty
Deformace (stlačení trubky) Δ:
Δ = 100 × ( D – Dmin)/D 

Pozor – deformace je v praxi často zaměňována za ovalitu: 

Ovalita Θ: 
Θ = 100 × ( Dmax – Dmin)/D 

kde: 
–  Dmax a Dmin jsou maximální a minimální na potrubí 

naměřený průměr 
– D je vnější průměr nedeformovaného potrubí 

Ovalita Θ pro potrubí, jež má deformaci Δ, je číselně větší než 
Δ, neboť rozdíl Dmax – Dmin je vždy větší než D – Dmin.

Výsledky zkušeností z důkladné studie historie deformace 
trubek instalovaných za různých podmínek, trvající 25 let 
jsou znázorněny na konstrukčním grafu obsaženém v nor-
mě ČSN EN 13476.

Dmax

D
m

inD

Δ

Konstrukční graf závislosti deformace potrubí  
na kruhové tuhosti a stupni zhutnění

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0 2 4

Kruhová tuhost SN [ kN/m2]

Bez hutnění

Mírné hutnění

Vysoký stupeň zhutnění

D
ef

or
m

ac
e 

po
tru

bí
  [

%
]

6 8 10 12 14 16

TEL.:
596 136 295

FAX:
596 136 301

E-MAIL:
info@wavin.cz
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Ultra Rib 2
Montáž potrubí • přípojky

Přípojky k hlavnímu kanálu
Přípojky, které mají být zabudovány současně se silniční ka-
nalizací. Přednost mají odbočky pod úhlem 45°.
Konce potrubí je nutné opatřit trvale vodotěsnými, systému 
vyhovujícími uzávěry. Ty je třeba, pokud je to nutné, zajistit 
proti namáhání vnitřním tlakem.
Skupinu tvarovek je nutné uložit do písku. Upozorňuje se na 
zóny, které mají být zvláště zhutněny. Nedoporučuje se pro-
vádět opláštění, například pomocí betonu.
Připojovací potrubí musí být vytvořeno a připojeno takovým 
způsobem, aby mohlo přejímat dilatační pohyby. Zvláště je 
třeba zohlednit možné sedání v oblasti přípojky.

Přípojky k šachtě a k budovám
Přípojky potrubí k šachtě a k budově mohou být vystaveny 
různým namáháním, jako je například sesedání. Aby se pře-
dešlo vzniku nepřípustných napětí, je třeba pamatovat na 
volbu správné šachtové vložky určené pro systém Ultra Rib 2.

Utěsnění mezi šachtovou vložkou a potrubím Ultra Rib 2 
provedeme příslušným těsnicím kroužkem umístěným mezi 
žebry na konci potrubí.

Šachta Tegra 600 má v nabídce šachtová dna pro přímé na-
pojení potrubí Ultra Rib 2. U těchto den je možné měnit úhel 
napojení pomocí integrovaných výkyvných hrdel až o 7,5° 
všemi směry.

Připojení na kanalizaci při malém výškovém rozdílu

Připojení na kanalizaci při libovolném výškovém rozdílu, úhel pro 
zaústění je 45°

Připojení na kanalizaci při velkém výškovém rozdílu, úhel pro zaús-
tění do silniční kanalizace je 45°
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Ultra Rib 2
Montáž potrubí • doprava a skladování

Potrubní systém Ultra Rib 2 je potřeba chránit před poško-
zením. Proto je nutné při nakládání a vykládání trubek ulože-
ných na paletách a volně ložených používat široké popruhy 
a jiná ochranná zařízení.

Během transportu doporučujeme zabezpečit trubky které 
nejsou umístěny na paletách tak, aby se zabránilo rázové-
mu namáhání, obzvláště při nízkých teplotách a pod bodem 
mrazu.

Trubky a tvarovky systému Ultra Rib 2 mohou být skladová-
ny ve venkovních prostorách. Veškeré potrubní součásti sys-
tému Ultra Rib 2 se mají ukládat na rovný povrch takovým 
způsobem, aby se zamezilo jejich poškození a znečištění.

Jednotlivé vrstvy trubek mohou být skladovány s použitím 
nebo bez použití mezilehlých dřevěných podkladů. Je třeba 
dbát na to, aby hrdla trubek ležela volně. Je třeba se vyva-
rovat volně ležících hromad trubek, aby nedošlo k poškození 
v důsledku odkutálení. Trubky se nemají ukládat do hromad, 
jejichž výška překračuje 2 m, aby nedošlo k přetěžování tru-
bek umístěných ve spodní části hromady. Je třeba zabránit 
styku s látkami, které mohou vyvolat poškození trubek. 

Během letních měsíců a za vysokých teplot je doporuče-
no potrubí skladovat ve stínu nebo vhodným způsobem za-
krýt například světlou plachtou. Tím by se mělo zabránit pří-
padným průhybum potrubí, které souvisí s rozdílnou teplo-
tou stěn potrubí.

TEL.:
596 136 295

FAX:
596 136 301

E-MAIL:
info@wavin.cz
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Ultra Rib 2
Pokládka potrubí

Potrubí Ultra Rib 2 se musí pokládat v souladu s ČSN EN 
1610.

Dno výkopu
Sklon a materiál dna výkopu musí odpovídat požadavkům 
stanoveným projektovou dokumentací. Dno výkopu by ne-
mělo být narušeno. V případě, že se tomu nelze vyhnout, 
musí být znovu vytvořena původní únosnost použitím vhod-
ných opatření. V mrazivých podmínkách je potřeba chrá-
nit dno výkopu vhodným materiálem. Jestliže je dno výko-
pu nestabilní nebo pokud dno výkopu vykazuje nízké hodno-
ty únosnosti, je třeba přijmout vhodná opatření. Šířka rýhy se 
stanoví dle ČSN EN 1610. Šířka výkopu je důležitá pro pře-
depsané hutnění.

Lože
Nosné lože chrání potrubí před nerovnostmi. K vyrovnání 
a obsypu je možno použít již existující zeminu. Je nutné, aby 
zemina byla zhutnitelná podle požadavků projektu. Zemina 
nesmí být zmrzlá. Zemina nesmí obsahovat ostré kaménky 
nad maximální zrnitost dle projektu. Dno nesmí být zaplave-
né vodou.

Tloušťka lože
  při normálních podmínkách podloží a zemin – 100 mm
  ve skalnatých horninách nebo zeminách tuhé konzisten-
ce – 150 mm

Je třeba zajistit, aby bylo potrubí podepřeno rovnoměrně 
po celé délce. Korekce výšky podkladu nesmí být provádě-
na zhutněním, ale doplněním nebo odebráním materiálu pro 
zónu uložení. Při pokládce je nutné vytvořit vyhloubeniny pro 
hrdla ve spodní části zóny pro uložení, aby bylo možné řád-
ně provést potřebné spojení.

Vyhloubení nesmí být větší než je nutné pro vytvoření řád-
ného spojení.

Potrubí musí být dostatečně podepřeno po stranách, aby
se zabránilo nepříznivým deformacím.

Před obsypem potrubí je nutné ručně napěchovat obsypový
materiál pod potrubí a vytvořit tzv. klíny. Tím se potrubí záro-
veň zafixuje proti posunutí při dalším strojním hutnění.

Instalace potrubí v přítomnosti spodní vody
Po výkopu nebo před zahájením vlastního výkopu pro kana-
lizaci je třeba snížit hladinu vody min. 30 cm pod základovou 
spáru. Do takto provedeného výkopu pokládejte jednotlivé 
vrstvy materiálu až po zásyp potrubí včetně hutnění. Zásyp 
zeminou včetně hutnění proveďte min. 50 cm nad ustálenou 
hladinu spodní vody, případně 50 cm nad štěrkový zhutně-
ný zásyp potrubí. Teprve po takto uloženém potrubí je mož-
no nechat znovu nastoupat spodní vodu.
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Ultra Rib 2
Pokládka potrubí  

Obsyp
Před samotným obsypem je nutné pokládku zkontrolovat 
a schválit. Pro obsyp je nutné zvolit materiál, který je dob-
ře zhutnitelný. Hutnění se musí provádět až k oběma stěnám 
rýhy, aby mělo potrubí dostatečnou postranní oporu.

Zemina se nesmí vyklápět přímo na potrubí. Tloušťka vrstvy 
před každým zhutněním je maximálně 30 cm, což odpovídá 
asi 20 cm tloušťce vrstvy po zhutnění.

Obsyp musí dosahovat minimálně 10 cm nad vrchol potru-
bí. Pro dostatečné zhutnění zeminy je důležité, aby tloušť-
ka vrstvy před každým zhutněním byla přizpůsobena pou-
žité metodě:

  pro mechanické zhutnění nesmí být vrstva volné zeminy 
větší než 30 cm

  pro ručním stlačování je nejvyšší možná vrstva volné ze-
miny 10 - 15 cm

Aby nedošlo k poškození potrubí, je třeba dávat pozor při 
mechanickém hutnění prvních 10 - 20 cm přímo nad potru-
bím. Norma ČSN EN 1610 uvádí, že hutnit pomocí těžkých 
mechanizmů je možné až tehdy, kdy je nad dříkem potru-
bí vrstva o minimální tloušťce 30 cm. Aby se zabránilo povr-
chovému sedání, hlavní vyplňování je nutné provést v soula-
du s projekty a zadanými údaji tak, aby bylo zajištěno vyho-
vující zhutnění.
Stupeň zhutnění musí odpovídat údajům ve statickém výpo-
čtu. Volba přístroje pro zhutňování, počet zhutňovacích prů-
chodů a tloušťka zhutňované vrstvy musí být přizpůsobeny 
materiálu, který bude zhutňován.

Zásyp výkopu
Pro zasypání výkopu je možné použít zeminu z výkopu. Hut-
nění nezpevněných ploch je nutné jen za předpokladu další-
ho zatěžování.

TEL.:
596 136 295

FAX:
596 136 301

E-MAIL:
info@wavin.cz
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Ultra Rib 2
Pokládka potrubí • zabudování potrubí

Flexibilita
Flexibilita kanalizačních trubek Ultra Rib 2 dovoluje daleko-
sáhlé přizpůsobení výkopům pro pokládání trubek a tím také 
celkovému vedení trasy. I když u beztlakových potrubí pro 
odvádění vody se má, všeobecně vzato, dodržovat přímý 
průběh, trubky mohou být snadno pokládány i do oblouku, 
pokud se využije flexibility termoplastických látek. Při tako-
vém postupu by neměly být překročeny hodnoty, které jsou 
uvedeny v následující tabulce.

Mírné změny směru je navíc možné také provádět odchýle-
ním v hrdle. Tyto změny směru nesmějí překračovat hodnotu 
0,5°. (To odpovídá odchylce 5 cm na konstrukční délce 5 m.)

Ultra Rib 2 v případě větších jmenovitých světlostí mohou 
být ohýbány pouze v omezeném rozsahu, což je dáno jejich 
vysokou vlastní tuhostí.

Výškové a směrové tolerance
Výškové a směrové vedení a přípustné odchylky popisuje 
norma ČSN 75 6101 : 2004, v článku 8.5.7. Při sklonu nive-
lety do 10 ‰ může být výšková odchylka v uložení stoky nej-
výše ±10 mm proti kótě dna určené projektovou dokumen-
tací, při sklonu nad 10 ‰ nejvýše ±30 mm. Současně nesmí 
vzniknout v niveletě dna protisklon.

Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami nebo jinými objek-
ty na stokové síti mohou mít směrovou odchylku od přímé-
ho směru při jmenovité světlosti do DN 500 včetně nejvýše 
50 mm.

Případné průhyby jednotlivých trubek (vlivem skladování 
apod.) kompenzujeme pokládkou tak, že směrová odchylka 
se projeví v horizontální, nikoliv ve vertikální rovině.

L 
[m]

h [m]

DN 150 DN 200

8 0,17 0,13

12 0,38 0,30

6 0,67 0,53

R 47 61

L

R
h
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Ultra Rib 2
Pokládka potrubí • schémata doporučeného uložení potrubí

Doporučené uložení potrubí Ultra Rib 2 ve volném terénu

Doporučené uložení potrubí Ultra Rib 2 v komunikaci

TEL.:
596 136 295

FAX:
596 136 301

E-MAIL:
info@wavin.cz
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Ultra Rib 2
Podklady k projektování

Pojmy
Norma ČSN EN 1610 „Provádění stok a kanalizačních pří-
pojek a jejich zkoušení“ obsahuje některé pojmy, které neby-
ly až dosud obvyklé. Pro lepší pochopení a porozumění jsou 
v následujícím schématu vysvětlena nejdůležitější označení:

Statika
Pro statickou stabilitu je podstatným způsob vytvoření zóny 
potrubí (spodní a horní vrstva lože), boční vyplnění a zakrytí. 

Statické výpočty podle pracovního listu ATV A 127 3. vydání 
poskytují bezpečný způsob stanovení existujících namáhá-
ní, která působí na potrubí, pro příslušný postup provedení.

V souladu s normou ČSN EN 1610 je nutné pro kanály a po-
trubí pro odpadní vodu prokázat před začátkem provedení 
stavby nosnost systému trubka / půda. Potom je třeba kon-
trolovat provedení prací tak, aby odpovídaly opatřením ve 
výše uvedených plánovacích podkladech.

Společnost WAVIN Ekoplastik s.r.o. zajišťuje tyto statické vý-
počty v rámci servisních výkonů, pokud jsou jí dány k dispo-
zici potřebné údaje pro provedení výpočtu.

Pro stanovení odchylek k již existujícímu výpočtu je zapotře-
bí případně provést nové výpočty.

Změny namáhání se mohou vyskytovat v případě:
  změny půdních poměrů
  změny pažení
  změny dobývání
  spodního dusání (pěchování)
  výměny půdy
  zvýšeného zpevnění nad trubkami
  vlivu spodní vody

povrch (terén)

spodní hrana konstrukce silnice  
a kolejiště, pokud je k dispozici

stěny výkopové rýhy

hlavní zásyp

krycí obsyp

boční obsyp

horní vrstva lože

spodní vrstva lože

dno rýhy

výška krytí

tloušťka lože

tloušťka účinné vrstvy

hloubka rýhy (výkopu)

a tloušťka spodní vrstvy lože

b tloušťka horní vrstvy lože

c tloušťka krycího obsypu

OD vnější průměr potrubí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Ultra Rib 2
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Parametry zabudování a namáhání
a – tloušťka spodní vrstvy lože
Pokud není stanoveno jinak, nesmí být tloušťka spodní vrst-
vy lože a (měřeno pod dříkem trouby) menší než následující 
hodnoty: 100 mm při normálních podmínkách podloží a ze-
min, 150 mm ve skalnatých horninách nebo zeminách tuhé 
konzistence.

b – tloušťka horní vrstvy lože
c – tloušťka krycího obsypu
Obecně se pro plastové potrubí doporučuje zvolit rozměr c 
alespoň 300 mm – použití menšího rozměru je třeba konzul-
tovat s výrobcem.

Šířka výkopu
Minimální šířka výkopu v závislosti na vnějším průmě-
ru (OD) potrubí
Šířka výkopu musí být taková, aby bylo možné bezpečně vy-
jímat zeminu a odborně pokládat potrubí. Minimální šířky vý-
kopu v závislosti na vnějším průměru trubky OD v souladu 
s normou ČSN EN 1610 jsou uvedeny v následující tabulce:

Ve výrazu OD + X odpovídá hodnota X/2 minimálnímu pra-
covnímu prostoru mezi trubkou a stěnou výkopu, respek-
tive vyzdívkou výkopu. Přitom je vnější průměr OD uváděn 
v [mm] a úhel β je úhel sklonu stěny nezapažené rýhy, mě-
řený k vodorovné ose, viz obr. 6.

Minimální šířka výkopu v závislosti na hloubce výkopu
Šířka výkopu nesmí překročit maximální šířku stanovenou 
podle statického dimenzování. V případě pokládání většího 
počtu potrubí (například napájecí a odváděcí potrubí) do jed-
noho výkopu je nutné zohlednit při stanovení minimální šíř-
ky výkopu potřebné minimální odstupy jednotlivých trubek 
v závislosti na jejich materiálu a systému. Zařízení, která se 
používají pro provádění výkopů, musí být přizpůsobena šíř-
kám výkopů, které mají být vytvořeny. Toto platí i pro prová-
dění přípojů.

Výjimky z hodnot minimální šířky výkopu
Od minimální šířky výkopu je možné se odchýlit za následu-
jících podmínek:

  jestliže pracovníci nikdy nevstupují do výkopu
  jestliže pracovníci nikdy nevstupují do prostoru 
mezi potrubím a stěnou výkopu

  v případě úzkých míst a nedostupných míst

V každém takovém případě je nutné při projektování a pro 
stavební provedení přijmout zvláštní opatření.

Vnější průměr
potrubí OD 

[mm]

Minimální šířka výkopu [m]

Pažené výkopy
Nepažené výkopy

β > 60° β ≤ 60°

≤ 225 OD + 0,40 OD + 0,40 OD + 0,40

> 225   ≤ 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40

> 350   ≤ 700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40

Obr. 6

X/2 X/2OD

β

Hloubka výkopu [m] Minimální šířka výkopu [m]

< 1,0 není stanovena

≥ 1,0   ≤ 1,75 0,8

≥ 1,75   ≤ 4,0 0,9

> 4,0 1,0

Jmenovitý průměr [mm] Úhel uložení (α) [°]

Vnitřní průměr Vnější průměr α = 90° α = 120° α = 180°

150 170 25 43 85

200 225 33 56 113

250 280 41 70 140

300 335 49 84 168

400 450 66 113 225

500 560 82 140 280

Horní vrstva lože b [mm]
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Ultra Rib 2
Podklady k projektování • podpěry a uložení

Možnosti zajištění polohy
Velké délky trubek skýtají výhody při jejich pokládání. Pro za-
jištění linie dna je třeba opakovaně provádět kontroly, a to 
nezávisle na konstrukční délce. Z metod pro zajištění polohy 
během fáze pokládání, uložení a zabránění pohybům, může-
me jmenovat následující:

  trvalá kontrola dle projektu
  upevnění pomocí pískových kuželů nebo nasazení 
jednoduchých upevňovacích pomocných prostředků

  současné rozdělení a zhutnění materiálu pro uložení 
až po oblast horního příčníku

Zvláštní provedení uložení  
a použití nosných konstrukcí
Jestliže dno příkopu vykazuje malou únosnost pro zónu ulo-
žení, je třeba použít zvláštní opatření. To je zpravidla případ 
u nestabilních zemin (například rašelina, štěrkopísky). Mož-
nosti zvláštního provedení jsou výměna zeminy za jiné sta-
vební hmoty nebo podepření potrubí pomocí pilot. Podepře-
ní je možné také dosáhnout příčnými nosníky, které jsou ulo-
ženy na pilotách.

Rovněž při přechodech mezi různými druhy podloží s různými 
usazovacími vlastnostmi je třeba brát v úvahu zvláštní opatření.

Zóna potrubí může být provedena v souladu s vyobrazením.

Změknutí zeminy v zóně potrubí můžeme předejít použitím 
geotextilií. Doplňujícího stabilizování zóny potrubí je možné 
dosáhnout použitím mříží z umělé hmoty, dřevěného pletiva 
nebo filtračního hrubého písku.

Betonové podpěry a betonové opláštění
Použití přímých betonových podpěr není přípustné.

Jestliže je ze stavebně-technických důvodů žádoucí použít 
v oblasti podpěr betonovou desku, doporučuje se vytvořit 
mezi trubkou a betonovou deskou mezilehlou vrstvu z vhod-
né zeminy o tloušťce přibližně 150 mm u těla trubky a přibliž-
ně 100 mm pod trubkovými spoji.

Pokud je navíc ze statických důvodů zapotřebí vytvořit beto-
nové opláštění, potom se doporučuje místo toho použít pro 
rozdělení zatížení betonovou desku nad krycí zónou. Jestliže 
je prováděno betonové opláštění, potom má být vytvořeno 
takovým způsobem, aby toto opláštění mohlo přejímat veš-
keré statické zatížení.

Obr. 7: Příklad provedení pro pokládání v měkkých půdách

dláždění z betonových kamenů

struska

půda pro výměnu
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Z hlediska uložení kanalizačních trubek Ultra Rib 2 se roz-
lišují 3 typy provedení v souladu s normou ČSN EN 1610.

Uložení v navezené půdě
Jestliže se existující půda na dně příkopu nehodí jako pod-
pěra, je nutné dno příkopu prohloubit a vytvořit novou spod-
ní vrstvu uložení a. Pro takové uložení jsou vhodné mimo jiné
následující stavební materiály:

  písek
  silně písčitý štěrk s maximální velikostí zrna 20 mm, podí-
lem písku > 15 % a se stupněm nerovnoměrnosti U ≥ 10

  štěrk se stejnou velikostí zrna
  materiál s odstupňovaným zrněním
  směs drceného písku - drtě (štěrku) s maximální velikos-
tí zrna 12 mm

  recyklační stavební materiál

Tloušťka spodní vrstvy pro uložení a nesmí být menší než ná-
sledující hodnoty:

  150 mm v případě skalních a pevně ložených půd
  100 mm v případě normálních půdních poměrů

Rozhodující okolností pro tloušťku horní vrstvy pro uložení b 
je úhel podepření, který je zohledněn ve statickém výpočtu.

V případě, že jsou práce prováděny v oblasti spodní vody, 
je třeba se – z obecného hlediska – postarat, aby ve výko-
pu během provádění prací s pokládáním trubek nebyla pří-
tomna voda a dále je nutné přijmout opatření, pomocí kte-
rých je možné zabránit vyplachování jemného materiálu bě-
hem ošetřování výskytu vody ve výkopu.

Po ukončení opatření ošetřujících výskyt vody je nezbytné 
dostatečným způsobem uzavřít všechny stavební drenáže.

Uložení v rovnoměrných,  
relativně jemnozrnných půdách
Trubky mohou být ukládány přímo na rovnoměrnou, relativ-
ně jemnozrnnou půdu, jestliže tato půda poskytuje podpě-
ru po celé délce trubky a pokud tloušťka horní vrstvy uložení 
odpovídá statickému výpočtu a dále pokud půda určená pro 
spodní zpevnění je vhodná pro zhutnění.

Aby se předešlo liniovému nebo bodovému podepření,  
nesmí být zóna pod trubkou tvrdší než ostatní podpěry.

Dále je třeba se vyhnout používání např. zubů lžíce bagru ke 
zkypření dna výkopu nebo dosahování změkčení dna výko-
pu účinkem vody.

Jestliže došlo na dně výkopu ke zkypření nebo změkčení,  
je nutné obnovit původní hustotu podloží dna výkopu.

Uložení v rovnoměrných, relativně kyprých,  
jemnozrnných půdách
Trubky mohou být ukládány přímo na rovnoměrnou, relativ-
ně kyprou, jemnozrnnou půdu, jestliže podepírající plocha je 
před uložením vytvarována tak, aby odpovídala tvaru vněj-
ší stěny trubky, a pokud je trubka správně uložena po celé 
své délce.

Tloušťka horní vrstvy lože b musí odpovídat hodnotám, kte-
ré jsou uvedeny v tabulce na straně 22.
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Ultra Rib 2
Podklady k projektování • stavební hmoty

Všeobecně
Stavební hmoty pro zónu potrubí musí poskytovat pokláda-
nému potrubí trvalou stabilitu a dostatečnou únosnost.

Stavebním hmotám je proto věnována v normě ČSN EN 
1610 velká pozornost. Je možné používat jak výskytové 
zeminy, tak i dodávané materiály, jestliže tyto materiály ne-
ovlivňují spodní vodu. Dodávané stavební hmoty mohou být 
rovněž recyklační stavební hmoty. Použitelné jsou zrnité, ne-
vázané stavební hmoty.

Stavební materiály pro lože nemají obsahovat částice větší než:
  22 mm pro DN ≤ 200
  40 mm pro DN > 200 až DN ≤ 600

Hydraulicky vázané stavební hmoty, jako jsou stabilizovaný 
beton, lehký beton, nevyztužený beton nebo také vyztužený 
beton, nejsou doporučovány pro elastické konstrukce, jakými 
jsou například systémy trubka/zemina.

Původní zemina
Původní zeminy mohou být znovu použity, jestliže tyto zemi-
ny vyhovují navrhovaným požadavkům, pokud jsou schopné 
zhutnění a pokud neobsahují žádné materiály, které by moh-
ly trubky poškodit.

Dodávané stavební hmoty
Následně uváděné stavební hmoty jsou vhodné:

  zrnité, nevázané stavební hmoty, to jsou mimo jiné 
následující hmoty: 
– materiál s odstupňovanou zrnitostí 
– písek 
– zrnitá směs 
–  směs drceného písku a jemného štěrku s velikostí zrna 

maximálně 12 mm

Vhodné mohou být rovněž recyklované stavební hmoty, po-
kud je prokázána jejich vhodnost a snášenlivost s životním 
prostředím.

Zvláště je třeba vzít v úvahu:
   původ
  úpravu a skladování
  odolnost proti vyluhování
  rozložení velikosti zrna a tvar zrna
  čistotu

Rozšířené podmínky pro materiál určený pro uložení  
kanalizačního potrubí Ultra Rib 2
Díky žebrované konstrukci potrubí Ultra Rib 2 je možné pou-
žívat výplňový materiál s hrubším zrněním ve srovnání s nor-
mou ČSN EN 1610. K tomuto účelu jsou k dispozici vý-
zkumy a posudky profesora Steina z Bochumské univerzity,  
ústavu IKT Gelsenkirchen a ústavu IKU Univerzity v Aachenu.  
Z těchto posudků vyplývají následující možnosti použití  
materiálu pro uložení potrubí.

Stavební hmota ČSN EN 1610
Ultra Rib 2

Uložení Obsyp

Materiál s odstupňovaným zrněním
≤ DN 200 ≤ 22 mm

dtto ČSN EN 1610 ≤ 45 mm (všechna DN)
> DN 200 ≤ 40 mm

Drcený materiál (lomová výsevka) < DN 900 ≤ 11 mm dtto ČSN EN 1610 ≤ 20 mm
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Ultra Rib 2

Relativní úroveň plnění

Relativní průtok vody a relativní rychlost

Podklady k projektování • stanovení průměru potrubí Ultra Rib 2

Správné navržení celého potrubního systému je zárukou 
jeho mnohaletého fungování. 

Na následujících stránkách jsou vyobrazeny grafy průtoku 
vody a křivky samočisticího efektu v trubkách Ultra Rib 2 ve 
zcela zaplněném potrubí. Grafy vyjadřují spojitost mezi spá-
dem potrubí, rozměrem trubky a průtokem vody.

Grafy byly zpracovány dle vzorce Colebrook-White:

Dle doporučení normy DS432 činí koeficient drsnosti povr-
chu 0,00025 m.

Ačkoliv jsou v katalogu uvedeny u potrubí dle „skandináv-
ské” normy vnější průměry trubek, grafy jsou počítány s je-
jich vnitřním průměrem (světlostí).

Stanovení průměru částečně zaplněného potrubí
Experimenty s prouděním v částečně zaplněných potrubích 
se staly předmětem zkoumání mnoha výzkumných pracov-
níků. Jejich výsledky se však relativně různí.

V Dánsku se tradičně používá křivka částečného zaplně-
ní, kterou určil Bretting na základě pokusů s odvodňovací-
mi trubkami, glazovanými kameninovými rourami a betono-
vými trubkami provedených ve dvacátých letech Yarnellem,  
Woodwardem a Wilcoxem.

Křivka je empirická a souvislost mezi relativním průtokem 
vody a úrovní plnění potrubí je dána vzorcem:

Kde y je úroveň plnění v potrubí (m).

Níže uvedená křivka částečného zaplnění vyjadřuje závislost 
mezi relativním průtokem, rychlostí vody a úrovní plnění potrubí.

Q
Qf

y
D

y
D

0,46 0,5 0,04cos π cos 2π
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Ultra Rib 2
Podklady k projektování • průtokový diagram potrubí Ultra Rib 2 pro zcela zaplněné potrubí
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Ultra Rib 2
Podklady k projektování • křivky samočisticího efektu potrubí Ultra Rib 2
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Ultra Rib 2
Podklady k projektování • křivky samočisticího efektu potrubí Ultra Rib 2
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Katalog výrobků • kanalizační potrubí

Kanalizační potrubí

Kanalizační potrubí Ultra Rib 2 PP SN 16

Kanalizační potrubí Ultra Rib 2 PP SN 10

DN/ID
mm

s
mm

da
mm

Da
mm

t
mm

L
mm KÓD

150 3,5 170 195 95 2 000 UP542200 

150 3,5 170 195 95 3 000   UP542300 

150 3,5 170 195 95 5 000   UP542500 

200 3,5 225 258 105 2 000   UP543200 

200 3,5 225 258 105 3 000   UP543300 

200 3,5 225 258 105 5 000   UP543500 

250 3,8 280 320 117 2 000   UP544200 

250 3,8 280 320 117 3 000   UP544300 

250 3,8 280 320 117 5 000   UP544500 

300 4,4 335 384 134 2 000   UP545200 

300 4,4 335 384 134 3 000   UP545300 

300 4,4 335 384 134 5 000   UP545500 

400 5,1 450 510 154 2 000   UP546200 

400 5,1 450 510 154 3 000   UP546300 

400 5,1 450 510 154 5 000   UP546500 

500 5,8 560 628 183 2 000   UP547200 

500 5,8 560 628 183 3 000   UP547300 

500 5,8 560 628 183 5 000   UP547500 

DN/ID
mm

s
mm

da
mm

Da
mm

t
mm

L
mm KÓD

150 3 170 195 95 2 000   UP642200 

150 3 170 195 95 3 000   UP642300 

150 3 170 195 95 5 000   UP642500 

200 3 225 258 105 2 000   UP643200 

200 3 225 258 105 3 000   UP643300 

200 3 225 258 105 5 000   UP643500 

250 3,4 280 320 117 2 000   UP644200 

250 3,4 280 320 117 3 000   UP644300 

250 3,4 280 320 117 5 000   UP644500 

300 3,7 335 384 134 2 000   UP645200 

300 3,7 335 384 134 3 000   UP645300 

300 3,7 335 384 134 5 000   UP645500 

400 4,3 450 510 154 2 000   UP646200 

400 4,3 450 510 154 3 000   UP646300 

400 4,3 450 510 154 5 000   UP646500 

500 4,9 560 628 183 2 000   UP647200 

500 4,9 560 628 183 3 000   UP647300 

500 4,9 560 628 183 5 000   UP647500 

Da DN

Lt

da

S

Da DN

Lt

da

S
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Ultra Rib 2
Katalog výrobků • kolena • odbočky

Kolena

Odbočky 45°

DN
mm

α
°

t
mm

I
mm KÓD

150 7,5 100 105 UF352000 

150 15 100 114 UF352100 

150 30 100 125 UF352200 

150 45 100 138 UF352300 

200 7,5 115 107 UF353000 

200 15 115 116 UF353100 

200 30 115 153 UF353200 

200 45 115 148 UF353300 

250 7,5 134 119 UF354000 

250 15 134 128 UF354100 

250 30 134 173 UF354200 

250 45 134 168 UF354300 

300 7,5 153 238 UF355000 

300 15 153 159 UF355100 

300 30 153 211 UF355200 

300 45 153 206 UF355300 

400 15 182 450 UF356100 

400 30 182 500 UF356200 

400 45 182 540 UF356300 

500 15 210 295 UF357100 

500 30 210 335 UF357200 

500 45 210 240 UF357300 

DN/DN1
mm

t
mm

l
mm

L
mm

t1
mm

l1
mm KÓD

150/150 95 136 451 95 316   UF362200 

200/150 105 162 559 95 346   UF363200 

200/200 105 162 559 105 398   UF363300 

250/150 117 199 684 95 401   UF364200 

250/200 117 199 684 95 484   UF364300 

250/250 117 199 684 117 484   UF364400 

300/150 134 230 798 95 451   UF365200 

300/200 134 230 798 134 569   UF365300 

300/300 134 230 798 134 568   UF365500 

400/150 189 270 820 86 550   UF366200 

400/200 189 310 820 95 600   UF366300 

500/150 212 290 800 86 670   UF367200 

500/200 212 330 800 95 720   UF367300 

Kolena

Odbočky

DN

t

t

l

l

L
lt

DN

DN
1 l1

t1



32

Ultra Rib 2
Katalog výrobků • odbočky • ostatní tvarovky

Odbočky 45° s hrdly KG DN/DN1
mm

t
mm

l
mm

L
mm

t1
mm

l1
mm KÓD

150/150 95 136 452 95 316   UF372200 

200/150 105 162 560 95 346   UF373200 

250/150 117 199 684 95 401   UF374200 

250/200 117 199 684 100 420   UF374300 

300/150 134 230 798 95 451   UF375200 

300/200 134 230 798 100 568   UF375300 

400/150 189 270 820 95 600   UF376200 

400/200 189 270 820 100 630   UF376300 

500/150 212 310 800 95 670   UF377200

500/200 212 310 800 100 670   UF377300 L
lt

DN

DN
1 l1

t1

Ostatní tvarovky

Redukce

Dvouhrdlá spojka

Přesuvka

DN/DN1
mm

L
mm KÓD

200/150 228 UF433200 

250/200 261 UF434300 

300/250 297 UF435400 

400/300 350 UF436500 

500/400 400 UF437600 

DN
mm

t
mm

L
mm KÓD

150 95 195 UF312000 

200 105 232 UF313000 

250 117 263 UF314000 

300 134 300 UF315000 

400 154 432 UF316000 

500 183 418 UF317000 

DN
mm

L
mm KÓD

150 195 UF302000 

200 232 UF303000 

250 263 UF304000 

300 300 UF305000 

400 432 UF306000 

500 418 UF307000 

DN

L

t

DN
DN1

L

DN

L

TEL.:
596 136 295

FAX:
596 136 301

E-MAIL:
info@wavin.cz



www.wavin.cz

Ultra Rib 2
Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu 33

Ultra Rib 2
Katalog výrobků • ostatní tvarovky

Šachtová vložka

Přechod UR × KG

Přechod KG × UR (X-Stream)

Hrdlová zátka

DN
mm

Da
mm

L
mm KÓD

150 195 96 UF471000 

200 258 115 UF472000 

250 320 130 UF473000 

300 384 150 UF474000 

400 510 187 UF475000 

500 630 216 UF476000 

DN
mm

t
mm

L
mm KÓD

150 85 170 UF192000 

200 95 252 UF193000 

250 102 295 UF194000 

300 128 330 UF195000 

400 189 360 UF196000 

DN
mm

Dy1
mm

Dy
mm

Du
mm

L
mm

L1
mm KÓD

150 160 170 201 190 99  JF017000

DN
mm

L
mm KÓD

150 115 UF332000 

200 134 UF333000 

250 150 UF334000 

300 170 UF335000 

400 200 UF336000 

500 225 UF337000 

DN

LL

DN

t
L

Slouží ke spojení dříku potrubí UR2 a hrdla potrubí KG

Slouží ke spojení hrdla potrubí UR2 a dříku potrubí KG

DN

L

aD
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Ultra Rib 2
Katalog výrobků • těsnění • příslušenství

Těsnění

Náhradní těsnicí kroužky Ultra Rib 2 – SBR

Kruhový vrták pro přípojnou odbočku

Náhradní těsnicí kroužky Ultra Rib 2 – NBR 
odolné ropným látkám

DN
mm KÓD

150 UF502000 

200 UF503000 

250 UF504000 

300 UF505000 

400 UF506000 

500 UF507000 

Kvalita KÓD

vysoká JF099999 

DN
mm KÓD

150 UF292000W 

200 UF293000W 

250 UF294000W 

300 UF295000W 

400 UF296000W 

500 UF297000W 

F1

Přípojná sedlová odbočka pro připojení KG DN/OD
mm

B1
mm

L1
mm

H1
mm

H2
mm

Dy
mm KÓD

300/160 215 338 173 119 160 UF279300 

400/160 215 338 173 119 160 UF279400 

500/160 215 338 173 119 160 UF279500 

Příslušenství

L1

B
1

H
1

H
2

Dy

F1 = 177,5 ± 0,5 mm

TEL.:
596 136 295

FAX:
596 136 301

E-MAIL:
info@wavin.cz
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Inženýrské sítě
Vyberte si komplexní řešení

Vše pro inženýrské sítě

Průvodce sortimentemInženýrské sítě

Kanalizační potrubí a šachty, 
vodovody a plynovody hospodaření s dešťovou vodou

Červen 2014 

Technický manuál
Katalog výrobkůUltra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP

Červen 2014 

Katalog výrobkůPE potrubí

Tlaková potrubí z polyethylenu

Červen 2014 

Technický manuálPE potrubní systémy

Podklady pro navrhování a montáž PE systémů

Červen 2014 

Katalog výrobků
Technický manuálKanalizační šachty

Revizní, čisticí a vstupní Revizní, čisticí a vstupní šachty

Červen 2014 

Montážní předpis
Katalog výrobkůWavin QuickStream PE

Systém pro podtlakové odvodnění plochých střech

Červen 2014 

Katalog výrobkůWavin X-Stream

Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP

Červen 2014 
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Systém pro hospodaření s dešťovou vodou

Červen 2014 

Katalog výrobkůSystémy hospodaření  
s dešťovou vodou

Filtrace, zasakování, retence, regulace odtoku
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Technický manuál
Katalog výrobkůWavin KG 2000 PP

Kanalizace do náročných podmínek

Červen 2014 

Katalog výrobkůPE potrubí

Tlaková potrubí z polyethylenu

Červen 2014 

Technický manuálPE potrubní systémy

Podklady pro navrhování a montáž PE systémů

Červen 2014 
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Technický manuálKanalizační šachty

Revizní, čisticí a vstupní Revizní, čisticí a vstupní šachty

Červen 2014 

Montážní předpis
Katalog výrobkůWavin QuickStream PE

Systém pro podtlakové odvodnění plochých střech

Červen 2014 

Katalog výrobkůWavin X-Stream
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Elektrotvarovky PE potrubní sytémy

Katalog výrobků
Technický manuálPRO-TV
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Ultra Rib 2
Technický manuál
Katalog výrobků

Společnost Wavin nabízí efektivní řešení nezbytných potřeb každodenního 
života: spolehlivou distribuci pitné vody, zpracování dešťové vody a odpadních 
vod na základě zásad trvale udržitelného rozvoje a ekologie. 

Vedoucí pozice na evropském trhu, aktivní účast na lokálních trzích a důraz 
na inovace a technickou podporu; to vše je spolehlivou zárukou pro všechny 
naše zákazníky. Daří se nám dlouhodobě dosahovat nejvyšších standardů 
v oblasti udržitelnosti a zajišťovat bezchybnou a spolehlivou podporu zákaz-
níkům, abychom mohli splnit všechna jejich přání. 

www.wavin.cz

Solutions for Essentials

WAVIN Ekoplastik s.r.o.:
výhradní obchodní zastoupení značek WAVIN a Ekoplastik na českém 
trhu a největší distributor plastových potrubních systémů v ČR

WAVIN GROUP
 největší evropský výrobce plastových potrubních systémů

     obrat přibližně 1,2 miliardy EUR
 40 výrobních závodů v 25 zemích
   nejširší nabídka produktů pro inženýrské sítě a vnitřní instalace

WAVIN Ekoplastik s.r.o.
     součást skupiny Wavin Group
     největší výrobce PPR potrubí na českém trhu
     výrobce unikátních PP-RCT potrubí

WAVIN Ekoplastik s.r.o. 
Rudeč 848  
277 13 Kostelec nad Labem 
tel.: 596 136 295  
fax: 596 136 301  
info@wavin.cz  
www.wavin.cz

WAVIN Slovakia, s.r.o. 
Partizánska 73/916  
957 01 Bánovce nad Bebravou 
tel.: 421/0/38 7605 895  
fax: 421/0/38 7605 896  
info@wavin.sk  
www.wavin.sk


