Automatizovaná sanace šachet
Sanace technologií MRT
s ochrannými systémy ombran
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Automatizovaná sanace šachet

Automatizovaná renovace
kanalizačních šachet

Renovace kanalizačních šachet představuje zvláštní výzvu. Ačkoliv většina šachet s vnitřním průměrem DN 1000 je průchozích, je příprava podkladu a následné nanášení ochranných vrstev na základě hloubky nebo stísněných prostorových
poměrů často prováděno pouze nedostatečně.
Jedinečná metoda MRT (Manhole Rehabilitation Technology), vyvinutá společnostmi HDT a MC, nabízí automatizované
řešení, se kterým je výsledná kvalita při sanaci extrémně zvýšena, dochází k silnému urychlení každého pracovního
kroku a k výraznému zlepšení ochrany a bezpečnosti při práci.
Automatizovaná příprava podkladu
Příprava podkladu je prováděna automatizovaně, s vysokou
úrovní kvality a reprodukovatelně prostřednictvím trys
kání, kdy se buď kombinuje vysokotlaká voda s granulá
tem, nebo je případně možné použít tryskání jen samotnou
vodou o nejvyšším tlaku.
Automatizované nanášení ochranných vrstev
Nanášení ochranných vrstev na vnitřní stěny šachet se
provádí takzvanou metodou odstředivého nástřiku. Při
tom se k tomu určené ochranné materiály pomocí rotují
cí odstředivé hlavy nanášejí stejnoměrně a s optimálním
zhutněním na stěnu šachty.

Vhodné materiály pro nanášení ochranných vrstev
Vedle osvědčeného, speciálně pro zpracování strojním
nástřikem a odstředivým nástřikem upraveného produktu
ombran MHP-SP je k dispozici úplně nově vyvinutý produkt
ombran MHP-SP 3000. Jeho dále optimalizovaná chemická
a mechanická odolnost vyhovuje nejvyšším požadavkům
na malty pro nanášení ochranných vrstev podle národních
a mezinárodních norem (DIN 19573 / EN 1504-3). Také zpra
cování speciálních ochranných vrstev s odolností proti ky
selinám a biogenní korozi kyselinou sírovou jako například
produktu ombran CPS na bázi hybridních silikátů je v me
todě nanášení odstředivým nástřikem za určitých před
pokladů možné.
Oblasti použití
K Průměr šachty cca od DN 600 až do DN 2000
(otvor min. 510 mm)
K 
Hloubka šachty až 20 m (standardní hloubka 12 m)
K 
Kruhovitý nebo i pravoúhlý profil šachet
K 
Beton nebo zdivo
K 
Použití jednotlivých složek systému nebo jako
kompletní systém
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Automatizovaná sanace šachet

Automaticky
více kvality ve všech směrech

Úspora času
Rychlý výsledek při stejnoměrné kvalitě práce díky auto
matizované přípravě podkladu a nanášení ochranných
vrstev představuje nejen významnou ekonomickou vý
hodu. Krátké doby sanace pro jednu šachtu snižují také
staveništěm podmíněná narušení dopravy a obtěžování
sousedních obyvatel.

Optimalizovaná bezpečnost práce
V důsledku dalekosáhlého odpadnutí manuálních prací
a odpovídajících tělesných zátěží uvnitř šachty díky dálko
vě řízené metodě MRT dosahuje bezpečnost práce novou
dimenzi.

Mimořádná výsledná kvalita

K S
 nížení nebezpečí v silniční dopravě díky zkráceným
časům stavby

K Stejnoměrná pevnost a drsnost po přípravě podkladu
K Stejnoměrná tloušťka vrstvy (v kruhovém profilu)
a optimalizované zhutnění materiálů nanášených
ochranných vrstev
K Reprodukovatelný výsledek sanace
K Snížená četnost chyb díky opakujícím se postupům

K Minimalizace vstupů do šachty
K Minimalizace těžké tělesné práce v šachtě

Zvýšená hospodárnost
K Snížení pracovních nákladů až o 75 %
K 
Zásadní snížení sanačních nákladů díky zkrácené
době trvání sanace pro jednu šachtu
K Nižší náklady na odvodňování / řízení dopravy
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Minerální maltová ochranná vrstva

Minerální ochranná vrstva na povrchy šachet
na nejvyšší výkonnostní úrovni
ombran MHP-SP 3000 s technologií DySC®

Odolnost vůči mechanickým, biologickým a především chemickým napadením je klíčem pro trvalý úspěch opatření ve
formě nanášení ochranných vrstev.
Cílený výběr obsažených látek, jako například speciálních
cementů s vysokou odolností vůči sulfátům, je předpokla
dem pro použití cementem vázaných maltových systémů
v kanalizaci. Podstatným faktorem pro chemickou odolnost
cementem vázaných systémů je minimalizovaná pórovi
tost a optimalizované rozložení velikosti pórů v matrici
malty.
Jako doplňující funkce k minimalizovanému vodnímu sou
činiteli se patentovaná technologie DySC ® (Dynamická
SynCrystalizace) stará u malt řady ombran MHP o to, aby
se matrice malty nad rámec normálního procesu hydra
tace plynule zhušťovala a zpevňovala. Díky tomu se sníží
počet vodonosných a škodlivé látky vedoucích pórů na
minimum a bude dosažena trvalá, vysoká ochrana staveb
pro zpracování odpadních vod. K tomu přispívá také silná
nanesená vrstva (zpravidla ≥ 10 mm) vlákny zušlechtěné
malty, která je umožněna díky optimálně nastavené čáře
zrnitosti.

Nová generace nanášených ochranných vrstev
Jako doplněk k osvědčenému a Německým institutem
pro stavební techniku (DIBt) připuštěnému produktu
ombran MHP-SP se vyznačuje úplně nově vyvinutý produkt
ombran MHP-SP 3000 především optimalizovanou che
mickou odolností. Základ tvoří vysoce výkonné cementy
CEM III, které přispívají k tomu, aby byla dosažena nejvyš
ší možná třída expozice XWW4 podle DIN 19573.
ombran MHP-SP 3000 byl speciálně vyvinut pro aplikaci
s metodou MRT, je ale rovněž tak vhodný pro ruční zpra
cování a zpracování klasickým strojním nástřikem. Mate
riál pro reprofilaci a nanášení ochranných vrstev splňuje
veškeré typické požadavky na ochranné malty pro povrchy
kanálů a je pro toto použití ve svých vlastnostech optima
lizován.
ombran MHP-SP 3000
K Staticky započítatelný (R4 / B2)
K Zvýšená chemická odolnost (XWW4 / XA3)
K Maximální odolnost vůči abrazi
K Odolnost vůči sulfátům a karbonataci
K	Odolnost vůči extrémním teplotním zatížením
(mimo jiné zatěžování mrazem a posypovou solí)
K Minimalizovaná hloubka vniknutí vody
K Velmi dobré adhezní spojení s podkladem
K Vysoká stabilita také u velkých tlouštěk vrstev
K Rychle zatížitelný vodou
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Expozič

ní třída

W5734
XeW
DIN 19
dl

Cementem vázané stavební materiály jsou porézní! Jako charakteristické parametry jsou
určovány celková pórovitost a rozložení poloměrů pórů pomocí rtuťového porozimetru.
Rozeznáváme tak póry od zhutnění (> 0,1 mm) a kapilární póry (> 0,01 mm) a také smršťovací
póry (< 0,01 mm) a gelové póry (< 0,00003 mm). Zatímco v oblasti smršťovacích a gelových pórů
přenos látek není možný, činí póry od zhutnění a kapilární póry cementem vázané stavební
materiály proniknutelnými pro škodliviny. Platí: čím větší podíl pórů od zhutnění a kapilárních
pórů, tím nižší chemická odolnost.
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Maltová ochranná vrstva bez obsahu cementu

Bezpečná ochrana pro vysoce namáhané
stavby v oblasti odpadních vod
ombran CPS s technologií hybridních silikátů

Je jedno, zda v průmyslu nebo v oblasti komunálních vod: Stavby v oblasti zpracování odpadních vod musí odolat nejvyšším
namáháním! Cementem vázané stavební materiály naráží při styku s kyselými médii nezřídka na hranici své výkonnosti.
V oblastech hodnoty pH pod 3,5 nebo u silně kolísajících hodnot pH jsou stavební části obzvlášť poškozovány.
Technologie hybridních silikátů produktů ombran chrání
stavby v oblasti zpracování odpadních vod před takovými
agresivními napadeními. Poskytuje vysokou chemickou
odolnost jak v kyselých, tak i v zásaditých oblastech hodno
ty pH. Díky trimerizační reakci vzniká těsná matrice, která je
nepropustná pro škodlivé látky.
Difuze vodní páry
Stavební části z betonu a zdiva šachet odpadních vod hrani
čí přímo s okolní půdou. Zpětné provlhnutí konstrukce ze
zeminy není proto možné vyloučit. Vůči vodní páře těsné
systémy, jako například většina epoxidových pryskyřic, pře
ruší přirozený přenos vodní páry skrz stavební objekt. Tak
se mohou vytvořit osmotické a kapilární tlaky mezi nanese
nou ochrannou vrstvou a podkladem. Důsledkem jsou tvo
ření bublin a oddělování ochranné vrstvy od podkladu!
Systémy ochranných vrstev ombran na bázi technologie
hybridních silikátů jsou naproti tomu otevřené difuzi vodní
páry a zabraňují osmotickým poškozením.
Bezpečná ochrana před biogenní korozí kyselinou
sírovou bez osmotických poškození
ombran CPS uzavírá kapilární a zhutňovací póry v mine
rálních podkladech, aniž by u stavební části negativně
ovlivnil otevřenost pro difuzi vodní páry.
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ombran CPS
K	Chemicky vysoce odolný, také vůči biogenní korozi
kyselinou sírovou
K	Odolný proti úderu a poškrábání
K	Otevřený difuzi vodní páry
K	Uzavírání kapilár
K J ednoduché a rychlé zpracování v ruční aplikaci
a aplikaci nástřikem, za určitých předpokladů
je zpracování možné také v metodě nanášení
odstředivým nástřikem MRT
K	Velmi dobrá opravitelnost
K	K dispozici také jako vodivá varianta s vybíjecí
schopností (ombran FT)

Trimerizace – reakce
Ochranné vrstvy ombran na bázi hybridních
silikátů jsou třísložkové systémy, při jejichž
průběhu reakce vede trimerizace k tříroz
měrné plně zesítěné struktuře molekul –
trimru. Vzniká těsná matrice nanesené vrstvy,
která je pro škodlivé látky neproniknutelná,
která ovšem vykazuje výraznou otevřenost
pro difuzi vodní páry. Ve vytvrzeném stavu
vykazují ochranné vrstvy na bázi hybridních
silikátů tvrdě elastické chování materiálu.
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Metoda MRT

MRT kamión s operátorem
Mobilní kompletní nabídka pro sanaci šachet:
Konkurenční výhoda formou nájmu!

12ti tunový kamion MRT je samostatný kompletní systém pro automatizovanou sanaci šachet, se kterým je možné provádět
veškeré potřebné práce pro přípravu podkladu a pro nanášení vrstev. Kamion je vedle strojovny a prostoru pro míchání malty
vybaven také sociálním zařízením. S nájemním kamionem je zde pro Vás připravené v této formě jedinečné a až do detailu
promyšlené sanační vozidlo.
Jádrem je kompletní zařízení MRT včetně řídicí jednotky pro
automatickou přípravu a nanášení vrstev na povrchy stěn
šachet.
Zkušený operátor jako součást konceptu
Aby bylo možné Vám dát kamion MRT k dispozici bez
zdlouhavých nákladů na školení, je zkušený operátor pevnou
součástí naší kompletní nabídky. To pro Vás znamená efek
tivitu a výslednou jistotu u automatizované sanace šachet:
K Podpora při koordinaci průběhu sanace
K Ř ízení technického vybavení
K Monitorování míchací techniky
K P
 odpora při monitorování ustanovení bezpečnosti
práce

Kompletní zařízení MRT
K M
 RT Blasting Unit – Příprava podkladu prostřednictvím
tryskání vysokotlakou vodou v kombinaci s granulátem
K B
 laster HP – Odstranění starých ochranných vrstev
a poškozeného betonu (použitelný pouze s přídavným
agregátem pro nejvyšší tlak vody)
K 
MRT Spinning Unit – aplikace minerální speciální
malty pro sanaci kanálů metodou odstředivého nástřiku
produktů ombran MHP-SP 3000 a ombran MHP-SP
K 
HS Coating Head – aplikace chemicky vysoce odolných
pryskyřic na bázi hybridních silikátů ombran CPS
a ombran FT metodou odstředivého nástřiku
(za určitých předpokladů možné)
K M
 RT Control Unit – automatizované řízení celého
sanačního procesu
Kompletní vybavení vozidla pro samostatné nasazení
K P
 lné vybavení od elektrohydraulického výložníku
až po kávovar
K S
 trojovna s elektrickým generátorem, agregátem pro
vysoký tlak vody a vzduchovým kompresorem
K P
 rostor pro míchání malty s talířovým míchačem včetně
integrovaného odtahu prachu a čerpadla na maltu
K S
 ociální zařízení s nezávislým vytápěním, mobilní toale
tou, kuchyní a pracovním místem vybaveným počítačem
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Metoda MRT

Automatizovaná
příprava podkladu

Každá nanášená vrstva je pouze tak dobrá, jak je dobrý podklad, na který je nanášena. Spolehlivá, stejnoměrná adheze
systému ochranných vrstev na podkladu předpokládá únosnou, drsnou a stejnoměrnou kvalitu povrchu. Automatizovaná
příprava podkladu s metodou MRT zde docílí optimální, reprodukovatelné výsledky při dodržení technických zadání
ohledně bezpečnosti práce. Podle cíle sanace jsou zde pro Vás k dispozici dva různé tryskací přístroje.

MRT Blasting Unit
pro odstranění vrstev v blízkosti povrchu s nižší pevností
a pro dosažení potřebné drsnosti povrchu
Jednotka MRT Blasting Unit je automatizovaně ovladatelné vysokotlaké vodní tryska
cí zařízení v kombinaci s granulátem pro přípravu podkladu povrchů stěn šachet.
Použitím tlaku vody max. 500 bar v kombinaci s granulátem (abrazivní prostředek)
je s jistotou výsledku a s optimalizací času dosažena potřebná únosnost povrchu
a drsnost pro následné nanášení maltové vrstvy.

Blaster HP
pro odstranění starých ochranných vrstev a do hloubky poškozeného betonu
Blaster HP je automatizovaně ovladatelné tryskací zařízení s nejvyššími tlaky vody
speciálně pro odstranění poškozených starých ochranných vrstev nebo do hloubky
poškozených povrchů betonu (hluboko zasahující zanesení sulfátu v důsledku bi
ogenní koroze kyseliny sírové). Díky tlaku vody až 2500 bar, při plynulé rotaci trysek,
se zde v nejkratším čase docílí potřebná kvalita povrchu pro následné nanášení
maltové vrstvy.
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Výkonové charakteristiky
K	
Tryskání pomocí tlakové vody v kombinaci s granulátem
s plynulým přidáváním granulátu (Venturiho efekt)
K	
Provoz s tlakem cca 500 bar
K	
Stlačeným vzduchem poháněný, permanentně rotující
systém (cca 30 ot/min)
K	
Různé velikosti k dispozici
(min. průměr vstupu do šachty 510 mm)
K	
Max. průměr šachty DN 1200
K	
2 pneumatické tlumiče chvění
K	
Trysky jednotlivě vyměnitelné (2 x 2)

Výkonové charakteristiky
K Tryskání vodou o nejvyšším tlaku
K Provoz s tlakem cca 1000 až 2500 bar
K	Elektricky poháněný, permanentně rotující systém
(cca 900 ot/min)
K Minimální velikost šachty DN 600
K	Použitelnost pouze v kombinaci s pronajímaným
vodním čerpadlem pro nejvyšší tlaky
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Metoda MRT

Automatizované
nanášení ochranných vrstev

Docílení požadované tloušťky vrstvy a zhutnění nanášené vrstvy je s MRT v metodě nanášení odstředivým nástřikem ohledně
kvality, hospodárnosti a bezpečnosti práce nepřekonatelné. U ruční stříkací techniky a ruční aplikace ztěžuje přirozeně těsnost v šachtě stejnoměrné, kvalitní provedení. Také instalace bezpečných pracovních plošin se ve většině případů ukazuje
jako nerealizovatelná. Použitím technologie MRT naproti tomu docílíte stejnoměrné, reprodukovatelné výsledky v kratším
čase při dodržení technických zadání ohledně bezpečnosti práce.

MRT Spinning Unit
pro nanášení minerálních vrstev s produkty
ombran MHP-SP / ombran MHP SP-3000
Jednotka MRT Spinning Unit je automatizovaně řiditelná odstředivá hlava a slouží
k nanášení vrstev na vertikální povrchy stěn šachet s vysoce výkonnými maltami
ombran MHP. Materiál nanášené vrstvy se zde na podklad ovšem neaplikuje ručně
nebo pomocí stlačeného vzduchu. MRT využívá z rotace odstředivé hlavy vyplýva
jící odstředivou sílu pro stejnoměrné a optimálně zhutněné nanášení ochranných
vrstev.

HS Coating Head
pro aplikaci ochranných vrstev na bázi hybridních silikátů
HS Coating Head se montuje jako nástavec na jednotku MRT Spinning Unit
a umožňuje automatizované nanášení vrstev s produktem ombran CPS na bázi hyb
ridních silikátů. Funkce zpracování odstředivým nástřikem se všemi svými výho
dami zůstává nezměněna. Aplikace je ovšem možná pouze za určitých podmínek.
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Výkonové charakteristiky
K Pro šachty s kruhovým a pravoúhlým profilem
K Průměr od DN 600 až do DN 2000
K Pro beton a zdivo
K Aplikace pomocí odstředivé síly
K Permanentně rotující systém s elektrickým pohonem
K Plynulá regulace otáček (až do 4000 ot/min)
K Změna směru otáček pro zabránění vzniku stínů při odstřeďování
K	Kompletně rozebíratelná odstředivá hlava z ušlechtilé oceli málo podléhající
opotřebení
K Optimalizována pro použití s maltami úrovně hightech řady ombran MHP

Výkonové charakteristiky
K Pro šachty s kruhovým profilem
K Průměr až DN 1000
K Obdobná funkce jako u jednotky MRT Spinning Unit
K	Jednoduché rozšíření díky adaptivnímu nasazení na odstředivou
hlavu jednotky MRT Spinning Unit
K Snadno čistitelná odstředivá hlava z ušlechtilé oceli
K	Optimalizována pro použití s nanášenými vrstvami ombran CPS
a ombran FT na bázi hybridních silikátů
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ombran – Systémy pro kanalizace
Kompetence a kvalita
ombran Vám nabízí obsáhlá systémová řešení pro oblasti
sanace kanálů a šachet. Vyzrálé systémy produktů se osvěd
čily za dobu několika desetiletí díky své vysoké hospodárnosti.
K Sanace kanálů
K Sanace šachet
K Technologie sanačních rukávců
K Systémy pro aplikaci pomocí robotů
K Těsnící systémy
K Vnitřní výstelky a vnější ochrana potrubí
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