
KVALITA NAŠÍ PRÁCE JE NA
PRVNÍM MÍSTÌ. NA KVALITNÍ
PROVEDENÍ ZAKÁZKY
DBÁME A RUÈÍME ZA NÍ.

kvalita

NEJEN KVALITNÍ
ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY JE
DÙLEŽITÉ. STEJNÝ DÙRAZ
KLADEME I NA DODRŽOVÁNÍ
TERMÍNÙ.

rychlost

NAŠE POSTUPY SPLÒUJÍ
VŠECHNY PØEDEPSANÉ
NORMY, KTERÉ JSOU
VYŽADOVÁNY.

normy

ekologie

Všeobecné informace:

Zemní odvodnìní je realizováno sítí podzemních kanálù. Tyto døívìjší metody jsou nahrazovány
odvodòovacími trubkami v kruhové tuhosti SN4 pøípadnì SN8.Pøi polohách drenáží v
komunikacích  a zejména pøi výstavbì dálnic je doporuèena kruhová tuhost SN12 a SN16.
Tyto kruhové tuhosti jsou v tak vysokém èísle z dùvodu periodického a opìtovného èištìní. Do
takto perforovaného drenážního potrubí se vsune pružná gumová tlaková hadice s osazenou
tryskou na konci.
Škody na objektech a stavbách zpùsobené vlhkostí nebo nevhodným (levným) materiálem a
poruchami tradièních drenážních materiálù, jsou znaèné. Náklady na zabudování drenážního
potrubí jsou zanedbatelné proti nákladùm na jeho výmìnu èi opravy, pokud se zjistí, že je
odvodnìní nefunkèní. Drenážní potrubí „Perforation Pospíšil“ jsou vysokopevnostní o kruhové
tuhosti SN4 a SN8. V pøípadì potøeby vyrobíme drenážní potrubí o kruhové tuhosti SN 12
pøípadnì  SN 16.
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Vysokopevnostní drenázní trubka " "
opatøená ve spodní èásti odtokovou kinetou
D 75, D 100, D 160 az prùmìr 1200 mm

Perforation
(odtokovým zlabem)

NAŠE POSTUPY JSOU PLNÌ
V S SOULADU S MODERNÍMI
TRENDY, KDE JE KLADEN
VELKÝ DÙRAZ NA EKOLOGII.



Využití vysokopevnostních drenáží :

- Odvodnìní
- Provzdušòování

Hlavními vlastnostmi vysokopevnostního drenážního potrubí je schopnost sbírat,odvádìt vodu a
provzdušòovat zeminu. K tomuto musí být trubka opatøena dostateèným množstvím vtokových
otvorù, aby se sebralo velké množství vlhkosti a vody pøítomné v zemi. Nedílnou souèástí je
vhodný prùøez vtokových otvorù(prùøezù) a dostateèný spád k zajištìní odtokové vody.

Skládkové hospodáøství
Stavba tunelù
Zakládání a obnova pramenišť minerálních vod
Obnovitelné zdroje energie
Zakládání prùmyslových staveb
Plošné èištìní kontaminovaných zemin
Odvod radonu
Pøi stavbì sportovních a rekreaèních zaøízení
V oblasti dobývání uhlí
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Zdroje nadbyteèného množství množství vody v zemi :

Vydatné atmosférické srážky
Povrchové vody-prùsaky z blízkých vodních tokù nebo stojatých vodních ploch
Vysoká hladina spodních podzemních vod
Stékaná voda – voda zachycena povrchovými pøíkopy nebo krèními drenážemi
Nadmìrné umìlé zavlažování
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Námi vyrábìné drenážní potrubí je z PEHD a PP.

Projektování, pokládání a údržba:

Ke správnému vyprojektování drenážního systému je nutné znát základní údaje, které mohou být  získány studiemi a
prùzkumy. Ke stanovení správných vlastnosti drenážního systému je nutné urèit  pøesný pùvod vsakující se vody,
vlastnosti pùdního prùsaku, koeficient vsaku v m s-1 . Vše potøebné  pro projektování se øídí dle Èeské technické
normy ÈSN 75 9010 z února 2012 .
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Pøíklad drenážního systému stavebního objektu opatøeného revizní šachty:
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PN 8-03/11

NORMY FIRMY POSPÍŠIL

DÌROVÁNÍ TROUBYKRUHOVÉHO TVARU

PN 8-04/13
DÌROVÁNÍ TROUBYTUNELOVITÉHO TVARU

PN 1-00/01 NORMY FIRMY POSPÍŠIL

PN 1-00/01

PN 7-99/01 DÌROVÁNÍ (PERFOROVÁNÍ)  ZÁRUBNIC
PN 8-01/01 DÌROVÁNÍ (PERFOROVÁNÍ) TRUB

(poslední revize 01/2010)

prosinec 2000

PN 4-00/01 VYSEKÁVANÉ TÌSNÌNÍ

PN 8-03/222 ØEZACÍ ZKOUŠKA

PN 8-08/35 KRUHOVÉ OTVORY
PN 8-08/39x SILNOSTÌNNÉ TROUBY

PN 2-00/01 HYDROMECHANIKA A PERFORACE

PN 3-09/01 ENVIRONMENTÁLNÍ STRATEGIE FIRMY

PN 2-00/03 ROZTEÈE A SOUØADNICE

POSPÍŠIL

Perforation
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PN 2-00/05 ŠÍØE PRÙSAKÙ

Technické provedení vtokových otvorù dle šíøe a délky
- L délka dle technické specifikace, š- šíøka štìrbiny, a - rozteè otvorù

Rozmìry a typ vysokopevnostních drenážních rour vèetnì informacích ohlednì velikosti  prùmìru,
velikosti štìrbiny Vám rádi poskytneme na tel. èísle 721 939 574 ,písemné dotazy na e-mail:

.

Pokládání a údržba drenážních trubek „Perforation Pospíšil“

Drenážní potrubí se pokládají do výkopu. Zasypání musí ponechat pùdì pøírodní plodnost. Údržba
drenážních trubek sestává z periodického èištìní.

Pøíklady drenážních uspoøádání:
Drenážní trubky „Perforation Pospíšil“ jsou pokládány a ústí do povrchových kanálù nebo do
sbìraèe. K usnadnìní údržby je vhodné instalovat drenážní revizní šachty do tras drenážních
trubek  a do míst kde dochází ke zmìnì smìru.

Naše pøednosti:
- vysoká pevnost sestaveného drenážního øadu, zejména v plochách, které je   nutné zhutòovat
- vìtší odolnost vùèi agresivním spodním vodám
- zlepšený, zejména zrychlený odtok drenážních vod z øadu ihned po položení
- snažší a bezproblémové èistìní drenážních øadù i tlakovou vodou
- vìtší flexibilita dimenzí, než u bìžných ohebných drenážních prvkù
- rozteè štìrbin provádíme v rozmezí 10mm až 150mm
- rozmìry perforace dle pøání zákazníka v rozmezí šíøe štìrbin 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 mm,

provedení štìrbin po obvodu provádíme v následujících úhlech 120 , 180 , 220 , 240 , 360
- štìrbiny kruhového tvaru jsou provádìny v prùmìrech od 2mm do 15mm
- zachování rovinnosti potrubí a velká nezávislost na rovinì podkladu
- možnost menšího sklonu potrubí, než u bìžných ohebných drenážních trub
- menší, prakticky nulová možnost poškození pøi dopravì a skládání

Výhody :
- možnost opakovaného použití trub, pokud nebyly pøi demontáži mechanicky znièeny
- vysoká pevnost trub
- absolutnì rovný a èistý vnitøní prostor roury
- zlepšená ruèní manipulace s troubou ve výkopu
- oproti navinutým drenážním hadicím podstatnì složitìjší možnost odcizení na staveništi

z dùvodù rozmìru
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jednoznaènouprioritouasamozøejmostí.
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