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Charakteristika systému
Ultra-Rib 2
 Snadná manipulace s kanalizačním systémem Ultra-Rib 2 

(PP) přináší optimalizovanou bezpečnost, hospodárnost 

a další konkrétní výhody. V důsledku nízké hmotnosti se 

trubky a tvarovky Ultra-Rib 2 vyznačují snadnou manipu-

lací a jednoduchostí při montáži. Není zapotřebí používat 

nákladná zvedací zařízení. Konstrukční délky trubek a tomu 

odpovídající snížení počtu spojů, které je třeba provádět, 

odpovídají praktickému použití, a tím umožňují velmi rychlé 

pokládání tohoto potrubí. Pro zkracování trubek na potřeb-

nou délku není potřeba speciálního zařízení. Těsnění, které 

je upevněno mezi žebry, činí přípravu spojů snadnější 

a bezpečnější. U kanalizačního systému Ultra-Rib 2 je 

rovněž dobře vyřešeno použití zbývajících délek trubek. 

Prostřednictvím tvarovek, které jsou opatřeny hrdly, mohou 

být zbytkové délky přímo využity. Tvarovky opatřené hrdly 

rovněž redukují potřebu používání spojovacích prvků.
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Ultra-Rib 2

Materiál    polypropylén  (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 x 10-2  mm

Tepelná vodivost  0,2 W/mK

Modul pružnosti  1700 MPa

Povrchový odpor   > 1012 
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

II. TECHNICKÉ ÚDAJE

charakteristický rozměr potrubí - jmenovitý 
průměr je dán vnitřním průměrem ID  
- setkáte se tedy s označením DN/ID

E-MAIL
info@wavin-osma.cz
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní vlastnosti použitého materiálu:

 Vysoká pevnost a odolnost proti proražení

 Nízký stupeň šíření trhlin

 Vysoká chemická odolnost (pH 2 - pH 12)

 Výborná odolnost PP vůči abrazi

 Široký teplotní rozsah (- 20 °C až + 90 °C)

Systém Ultra-Rib 2 je dnes certifikován 
v těchto zemích:

Německo, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Česká republika

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 hladké a mají 

proto ideální hydraulické vlastnosti. Systém stoprocentně těsní proti 

vnějšímu i vnitřnímu tlaku vody.

Systém Ultra-Rib 2 (PP) má jiné těsnicí kroužky než systém 

Ultra-Rib 1 (PVC). Záměna těsnicích kroužků mezi oběma 

systémy je nepřípustná.

Systém Ultra-Rib 2 přebírá základní 
výhody žebrované konstrukce Ultra-Rib 1 
a přidává k nim  výhody vycházející 
z vlastností polypropylénu.

Chemické vlastnosti

Systém Ultra Rib 2 je odolný vůči většině rozpouštědel, olejů, zásad a kyselin. 

Chemické látky, které se mohou běžně vyskytovat v komunální síti nebo v okolním 

terénu, nemají žádný vliv na potrubní systém.

Hydromechanické čištění

Testy ukázaly, že čištění potrubí tlakem vody 120 barů 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

V případě potřeby dalších informací k odolnosti potrubí proti méně 
obvyklým chemikáliím se můžete s dotazem obrátit na společnost 
WAVIN OSMA s.r.o.

Chemická odolnost při 20 °C a 60 °C

odolné  částečně nestálý

PP Přírodní guma Syntetická pryž

20° 60° 20° 60° 20° 60°

Salbé kyseliny      
Silné kyseliny      
Slabé zásady      
Silné zásady      
Benzín a oleje      
Acetony      
Cukry      

www.wavin-osma.cz
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Díky efektivně navržené konstrukci stěny 

s plnými žebry a použití prvotřídního 

granulátu s vysokým modulem pružnosti, 

nezvýší použití tohoto typu potrubí výraz-

ně rozpočet stavby.

Nově vyvinuté potrubí Ultra-Rib 2 SN 16 

s robustnější stěnou bez problému vydrží 

i ta nejtěžší zatížení a současně při běž-

ných podmínkách téměř eliminuje lidský 

faktor při nekvalitní pokládce. Zesílením 

konstrukce se ještě zlepšila již velmi 

dobrá osová tuhost trub.

Výhody potrubí Ultra-RIB 2 SN16

• 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 SN10

• 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

Rozsahy provozních trubek

PP

PE-HD

PVC-U

Zdroj: Montel

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Teplota (° C)

Otěr trubek podle metody Darmstad

Kameninová trubka

Betonová trubka

PVC-U-trubka

ULTRA RIB 2

Techn: Univerzita Darmstadt
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Potrubí Ultra Rib 2 s homogenní stěnou zesílenou plnými žebry, dokazuje již přes 20 let, že díky opti-
málnímu materiálovému využití je možno vyrobit potrubní systém, který je z technického a ekonomic-
kého hlediska nepřekonatelný.

Ultra-Rib 2 SN16 NOVINKA



III. MONTÁŽ POTRUBÍ

obr. 1 - Řez vedeme kolmo k trubce a uprostřed mezi dvěma žebry. Řežeme pilou s jemnými zuby. Ostré hrany a nerovnosti odstraníme pomocí 

vhodného nástroje (např. hrubým pilníkem nebo škrabkou). Není potřeba sražení hran trubky. Tvarovky nesmějí být zkracovány.

obr. 2 - Prostor mezi žebry, do kterého vkládáme těsnicí prvek, a vnitřní povrch hrdla musí být čistý a nesmí být poškozený. 

POZOR: Těsnicí kroužek je nutné vložit do prostoru mezi druhým a třetím žebrem na konci trubky!

Zkontrolujeme řádné dosednutí těsnicího kroužku na obvod trubky. Překroucení těsnicího kroužku je NEPŘÍPUSTNÉ!

obr. 3 -  Kluzný prostředek naneseme na vnitřní povrch hrdla.

obr. 4 -  Kanalizační trubky systému Ultra-Rib 2 o menších jmenovitých světlostech mohou být snadno spojovány ručně. U trubek větších jmeno-

vitých světlostí je třeba využívat vhodné pomocné prostředky. Polohu trubky je nutné zkontrolovat, a je-li třeba, po zhotovení spoje polohu zkorigo-

vat. Zasouvání trubek do sebe pomocí lžíce bagru je NEPŘÍPUSTNÉ! Nemůžeme zkontrolovat použitou sílu a to, že existuje nebezpečí poškození 

trubek. Zasouvaný konec trubky s nasazeným těsněním je nutné zasunout až na doraz. Zpětné tažení trubky, jak je doporučováno 

u jiných potrubních systémů, není u systému Ultra-Rib 2 potřeba.

Těsnící prvky

V drážce těsnícího kroužku je vyryto označení Ultra-Rib 2.

5
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Spojení otevřené 1/10 dy

Správné spojení

Spojení otevřené 1/6 dy

Spojení trubky s hrdlem

 ø 560 mm

SO1 ø 560 mm

SO2 ø 560 mm

Spojení

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

viz tabulka níže.

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.

Je-li spoj otevřený SO1 (25 – 64 mm), je spojení vysunuté o 1/10 dy. Spojení lze uznat 

na základě posouzení těsnosti, viz obr. 2.

Je-li spoj otevřený SO2 (38 - 101 mm), je spojení vysunuté o 1/6 dy. Spojení nelze schválit, 

viz obr. 3.

Vůle při správném spojení pro různé vysunutí při spojování trubek Ultra-Rib 2

Dimenze 
[mm]

Maximální vůle

Správné spojení 
[mm]

Vysunutí SO1 
1/10xdy [mm]

Vysunutí SO2 
1/6xdy [mm]

200 5 25 38

250 7 39 49

315 5 36 57

450 6 51 81

560 8 64 101

1

2

3



Dodatečné vestavby

Pokud nebylo možné zohlednit již při pokládání kanalizace potřebné pří-

pojky, je možné tyto přípojky vytvářet dodatečně na potrubích, která jsou 

již v provozu, aniž by musel být provoz přerušen. Ve všech případech se 

však doporučuje používat pouze standardně vyráběné tvarovky, které 

vyhovují systému. K tomuto účelu je určen následující postup.

Zabudování odboček

Upozornění:  

Doporučujeme pracovat se dvěma přesuvkami a dvěma 

krátkými trubkami.

Instalace přípojných odboček

Dodatečné domovní přípojky (jmenovitá světlost DN 150) na kanalizační trubky Ultra-Rib 2 lze provést jednoduchým způsobem již od světlosti DN 250.

Přípojné odbočky mohou být namontovány na potrubí, které je již položeno v zemi.

Na koncích krátkých trubek 

se nasadí těsnící kroužek 

mezi druhé a třetí žebro.

Odbočku spojíme s krátkou 

trubkou a připojíme na 

druhý konec potrubí. Potom 

posuneme přesuvku přes 

krátkou trubku až do zásuv-

né hloubky.

Délka výřezu trubky, který je 

nutné odstranit, se rovná součtu 

konstrukční délky odbočky 

a dvojnásobku přesahující délky 

krátké trubky (délka přibližně 

1,5 x jmenovitá světlost potrubí).

Po vyříznutí části potrubí je 

třeba nejprve nasunout na 

oba konce přesuvky. Na obou 

koncích původního potrubí se 

nasadí těsnící kroužek mezi 

druhé a třetí žebro.

obr.. 1 - Hlavní kanalizaci navrtáme pomocí vhodného kruhového vrtáku (DN 150 = průměr 159 mm ). Kruhový 

vrták nasadíme do středu mezi dvě žebra. Při vrtání je nutné stroj držet pod pravým úhlem a rovně nad středem 

trubky. Při vrtání se používají nízké otáčky.

obr. 3 - Přípojnou odbočku systému Ultra-Rib 2 nasadíme rovně a pod pravým úhlem nad otvor (kluzný 

prostředek nenanášíme). Pomocí pák, které stojí rovně, zatlačíme přípojnou odbočku pevně až na doraz do vyvr-

taného otvoru. Obě páky pak současně stlačíme dolů až do aretace (do vodorovné polohy). Trubku, která má být 

připojena, uřízneme pod pravým úhlem a odstraníme z ní otřepy. Zkosení není zapotřebí.

obr. 2 - Ve vyvrtaném otvoru odstraníme otřepy.
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Přípojky k hlavnímu kanálu
Přípojky, být zabudovány současně se silniční kanalizací. 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 tvarových kusů je nutné uložit do písku. Upozorňuje se na zóny, které mají být 

zvláště zhutněny. Nedoporučuje se provádět 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.

Připojení na kanalizaci při malém výškovém rozdílu

Připojení na kanalizaci při libovolném výškovém rozdí-
lu, úhel pro zaústění je 45 °

Přípojky potrubí k šachtě a k budově mohou být vystaveny různým namáháním, jako je 

například sedání. Aby se předešlo 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 těsnícím 

kroužkem umístěným mezi žebry na konci potrubí.

Přípojky k šachtě a k budovám

Šachtové systémy Tegra 600 a Tegra 1000 mají inte-

grovaná hrdla pro připojení potrubí Ultra-Rib 2. U těchto 

systémů je možné měnit úhel napojení pomocí intergro-

vaných výkyvných hrdel až o 7,5 °.

Připojení na kanalizaci při velkém výškovém rozdílu, 
úhel pro zaústění do silniční kanalizace je 45 °



POTRUBÍ ULTRA-RIB 2

Přechody na jiné materiály

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

Přechod na beton Přechod na litinuPřechod na kameninu

Doprava a skladování

Potrubní systém Ultra-Rib 2 je potřeba chránit před poškozením. 

Proto je nutné při nakládání a vykládání trubek uložených na pale-

tách a volně ložených používat široké popruhy a jiná ochranná 

zařízení.

Během transportu doporučujeme zabezpečit trubky které nejsou 

umístěny na paletách tak, aby se zabránilo rázovému namáhání, 

obzvláště při nízkých teplotách a pod bodem mrazu.

Trubky a tvarovky systému Ultra-Rib 2 mohou být skladovány ve ven-

kovních prostorách. Veškeré potrubní součásti systému 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 vyvarovat volně 

ležících hromad trubek, aby nedošlo k poškození v důsledku odkutále-

ní. Trubky se nemají ukládat do hromad, jejichž výška překračuje 2 m, 

aby nedošlo k přetěžování trubek umístěných ve spodní části hromady. 

Je třeba zabránit styku s látkami, které mohou vyvolat poškození trubek.

9
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TV inspekce a bezpečný provoz

Wavin Ultra-Rib 2 nabízí značné výhody při TV 
inspekci a bezpečný provoz

Výhody plastového potrubí spočívají v jeho flexibilitě. Potrubí se přizpůsobí 

u jednotlivých staveb pohybům zeminy podle jejího složení. 

Přestože se plastové potrubí, které je vystaveno velké zátěži, nepoškodí ani 

nepraskne, je třeba 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 celého systému. 

Uvádíme příklady správné instalace, na nichž lze pozorovat chování potrubí 

Ultra-Rib 2 s ohledem na možné deformace a spojení.

Podle normy DS 430 se na  trubkách Ultra-Rib 2 povoluje počáteční defor-

mace 9%. Je nutné vzít v úvahu omezení dle platných českých norem.

Zpozorujete-li deformaci menší než 5 % (viz obr. 1) a bodovou deformaci 

menší než 5 %, je instalace v souladu s normami. 

Zpozorujete-li oválnou deformaci 5 - 15 % (viz obr. 2), a bodovou deformaci 

větší než 5 %, ale menší než 15 %, je třeba provést podrobnější kontrolu. 

Například protažením kalibračního kusu potrubím ověřit, že deformace není 

větší než povolených 9 %.

Zpozorujete-li deformaci větší než 15 % (viz obr. 3) nebo bodovou deforma-

ci větší než 15 %, není splněna norma s požadavkem 9 % deformace.

Z českých předpisů je max. povolená deformace uváděná v TNV 75 02 11 

vydaného Hydroprojektem. Zde se uvádí max. dlouhodobá hodnota 6 %.

Deformace<5 %

5 %<Deformace<15 %

Deformace>15 %

Deformace

1

2

3



POTRUBÍ ULTRA-RIB 2
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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 nemě-

lo být narušeno. V případě, že se tomu nelze vyhnout, musí 

být znovu vytvořena původní únosnost použitím vhodných 

opatření. V mrazivých podmínkách je potřeba chránit dno 

výkopu vhodným materiálem. Jestliže je dno výkopu nestabilní 

nebo pokud dno výkopu vykazuje nízké hodnoty únosnosti, 

je třeba přijmout vhodná opatření. Šířka rýhy se stanoví dle 

ČSN EN 1610. Šířka výkopu je důležitá pro předepsané hut-

nění.

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 obsaho-

vat ostré kaménky nad maximální zrnitost dle projektu. Dno 

nesmí být zaplavené vodou.

Tloušťka lože

 při normálních podmínkách podloží a zemin -100 mm

 ve skalnatých horninách nebo zeminách tuhé 

 konzistence -150 mm

Pokládka potrubí Ultra-Rib 2

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.

Je třeba zajistit, aby bylo potrubí  podepřeno rovnoměrně 

po celé délce. Korekce výšky podkladu nesmí být prová-

děna zhutněním, ale doplněním nebo odebráním materiálu 

pro zónu uložení. Pří pokládce je nutné vytvořit vyhloubeniny 

pro hrdla ve spodní části zóny pro uložení, aby bylo možné 

řádně provést potřebné spojení. 

Vyhloubení nesmí být větší než je nutné pro vytvoření řád-

ného spojení.

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 zhutněný zásyp potrubí. Teprve po takto uloženém 

potrubí je možno nechat znovu nastoupat spodní vodu.

IV. POKLÁDKA POTRUBÍ

www.wavin-osma.cz
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Aby nedošlo k poškození potrubí, je třeba dávat pozor při mecha-

nickém hutnění prvních 10-20 cm přímo nad potrubím. Norma 

ČSN EN 1610  uvádí, že hutnit pomocí těžkých mechanizmů je 

možné až tehdy, kdy je nad dříkem potrubí vrstva o minimální 

tloušťce 30 cm. Aby se zabránilo povrchovému sedání, hlavní vypl-

ňování je nutné provést v souladu s projekty a zadanými údaji tak, 

aby bylo zajištěno vyhovující zhutnění.

Stupeň zhutnění musí odpovídat údajům ve statickém výpočtu. 

Volba přístroje pro zhutňování, počet zhutňovacích průchodů 

a tloušťka zhutňované vrstvy musí být přizpůsobeny materiálu, 

který bude zhutňován.

Zásyp výkopu

Pro zasypání výkopu je možné použít zeminu z výkopu.

Hutnění nezpevněných ploch je nutné jen za předpokladu 

dalšího zatěžování.

Obsyp

Před samotným obsypem je nutné pokládku zkontrolovat 

a schválit. Pro obsyp je nutné zvolit materiál, který je dobře zhut-

nitelný. 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 potrubí. 

Pro dostatečné zhutnění zeminy je důležité, aby tloušťka vrstvy 

před každým zhutněním byla přizpůsobena použité metodě:

Pro mechanické zhutnění nesmí být vrstva volné zeminy větší 

než 30 cm.

Pro ručním stlačování je nejvyšší možná vrstva volné zeminy 

10 - 15 cm.



POTRUBÍ ULTRA-RIB 2

Zabudování potrubí

Flexibilita

Flexibilita kanalizačních trubek Ultra-Rib 2 dovoluje dalekosáhlé přizpůso-

bení 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 odchýlením v hrdle. 

Tyto změny směru nesmějí překračovat hodnotu 0,5 °. (Toto odpovídá 

odchylce 5 cm na konstrukční délce 5 m.)

Trubky Ultra-Rib 2 v případě větších  jmenovitých světlostí mohou být 

ohýbány pouze v omezeném rozsahu, což je dáno jejich vysokou vlast-

ní 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 nivelety do 10 ‰ může být výšková odchylka 

v uložení stoky nejvýše +/- 10 mm proti kótě dna určené projektovou 

dokumentací, při sklonu nad 10 ‰ nejvýše +/- 30 mm. Současně 

nesmí vzniknout v niveletě dna protisklon.

13

MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

POTRUBÍ ULTRA-RIB 2

L [m]
h [m]

DN 150 DN 200

8 0,17 0,13

12 0,38 0,30

16 0,67 0,53

R 47 61

Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami nebo jinými objekty na stokové síti 

mohou mít směrovou odchylku od přímého směru při jmenovité světlosti do 

DN 500 včetně nejvýše 50 mm.

Případné průhyby jednotlivých trub (vlivem skladování apod.) kompenzujeme 

pokládkou tak, že směrová odchylka se projeví v horizontální, nikoliv ve verti-

kální rovině.

www.wavin-osma.cz
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POTRUBÍ ULTRA-RIB 2

ČSN EN 1610

Norma ČSN EN 1610 „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení“ obsahuje některé pojmy, které nebyly až dosud obvyklé. 

Pro lepší pochopení a porozumění jsou v následujícím schématu vysvětlena nejdůležitější označení:

1  povrch (terén)        

2  spodní hrana konstrukce 
 silnice a kolejiště, pokud je k dispozici      

3  stěny výkopové rýhy       

4  hlavní zásyp

5  krycí obsyp

6  boční obsyp

7  horní vrstva lože

8  spodní vrstva lože

9  dno rýhy

10  výška krytí

11  tloušťka lože

12  tloušťka účinné vrstvy

13  hloubka rýhy (výkopu) 

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 namáhání, která 

působí na potrubí, pro příslušný postup provedení.

V souladu s normou ČSN EN 1610 je nutné pro kanály a potrubí 

pro odpadní vodu prokázat před začátkem provedení stavby nosnost 

systému trubka / půda. Potom je třeba kontrolovat provedení prací tak, 

aby odpovídaly opatřením ve výše uvedených plánovacích podkladech.

Společnost WAVIN Ekoplastik s.r.o. zajišťuje tyto statické výpočty v rámci 

servisních výkonů, pokud jsou jí dány k dispozici potřebné údaje pro 

provedení výpočtu.

Pro stanovení odchylek k již existujícímu výpočtu je zapotřebí 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

a tloušťka spodní vrstvy lože

b tloušťka horní vrstvy lože

c tloušťka krycího obsypu

OD vnější průměr potrubí

Pojmy

Statika

15
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a - tloušťka spodní vrstvy lože – pokud není stanoveno jinak, nesmí být tloušťka 

spodní vrstvy lože a (měřeno pod dříkem trouby) menší než následující 

hodnoty: 100 mm při normálních podmínkách podloží a zemin a 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 konzulltovat 

s výrobcem

Parametry zabudování a namáhání

Horní vrstva lože b [mm]

Šířka výkopu

Minimální šířka výkopu v závislosti na vnějším průměru (OD) potrubí

Šířka výkopu musí být taková, aby bylo možné bezpečně vyjímat zeminu a odborně pokládat potrubí. Minimální šířky výkopu 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 pracovnímu prostoru mezi trubkou a stěnou 

výkopu, respektive vyzdívkou výkopu. Přitom je vnější průměr 

OD uváděn v [m] a úhel  je úhel sklonu stěny nezapažené 

rýhy, měřený k vodorovné ose, viz obr. 1.

Minimální šířka výkopu v závislosti na hloubce výkopu 

Šířka výkopu nesmí překročit maximální šířku stanovenou podle statického dimen-

zování. V případě pokládání většího počtu potrubí (například napájecí a odváděcí 

potrubí) do jednoho výkopu je nutné zohlednit při stanovení minimální šířky výkopu 

potřebné minimální odstupy jednotlivých trubek v závislosti na jejich materiálu a systé-

mu. Zařízení, která se používají pro provádění výkopů, musí být přizpůsobena šířkám 

výkopů, které mají být vytvořeny. Toto platí i pro provádění přípojů.

Výjimky z hodnot minimální šířky výkopu

Od minimální šířky výkopu je možné se odchýlit za následujících 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.
obr. 1

Jmenovitý průměr [mm] úhel uložení () [°] 

Vnitřní průměr Vnější průměr  = 90°  = 120° = 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

Vnější průměr 

potrubí OD [mm]

Minimální šířka výkopu [m]

pažené výkopy nepažené výkopy

 > 60°  ≤ 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

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



POTRUBÍ ULTRA-RIB 2

Podpěry a uložení

Možnosti zajištění polohy

Velké délky trubek skýtají výhody při jejich pokládání. Pro zajištění 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, můžeme 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 uložení, je 

třeba použít zvláštní opatření. To je zpravidla případ u nestabilních zemin 

(například rašelina, štěrkopísky). Možnosti zvláštního provedení jsou: 

výměna zeminy za jiné stavební hmoty nebo podepření potrubí pomocí 

pilot. Podepření je možné také dosáhnout příčnými nosníky, které jsou 

uloženy na pilotách.

Rovněž při přechodech mezi různými druhy podloží s různými usazova-

cími 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 geo-textilií. 

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 mezileh-

lou vrstvu z vhodné zeminy o tloušťce přibližně 150 mm u těla trubky a přibližně 100 mm pod trubkovými spoji. 

Pokud je navíc ze statických důvodů zapotřebí vytvořit betonové 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 veškeré statické zatížení.

Příklad provedení pro pokládání v měkkých půdách

dláždění z betonových kamenů

struska

půda pro výměnu

dřevěná propletená matrace
(možno použít)

volné potrubí

lo
že

 
pr

o 
tru

bk
u

85
 cm

20
20

45

70

130

50 cm

 DN 200 PVC-U

textilie 200 gr/m2

(pojistka proti vznosu)
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Uložení v rovnoměrných, relativně kyprých, jemnozrnných půdách

Trubky mohou být ukládány přímo na rovnoměrnou, relativně kyprou, jemnozrnnou půdu, 

jestliže podepírající plocha je před uložením vytvarována tak, aby odpovídala tvaru vnější stěny 

trubky, a pokud je trubka správně uložena po celé své délce.

Tloušťka horní vrstvy lože b musí odpovídat hodnotám, které jsou uvedeny v tabulce na 

straně 15.

Uložení v rovnoměrných, relativně jemnozrnných půdách

Trubky mohou být ukládány přímo na rovnoměrnou, relativně jemnozrnnou půdu, jestliže 

tato půda poskytuje podpěru 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 výkopu účinkem vody.

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

podloží dna výkopu.

Tloušťka spodní vrstvy pro uložení a nesmí být menší než následující 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 výkopu během provádění prací s pokládáním trubek nebyla přítomna voda 

a dále je nutné přijmout opatření, pomocí kterých je možné zabránit vyplachování jemného 

materiálu během ošetřování výskytu vody ve výkopu. 

Po ukončení opatření ošetřujících výskyt vody je nezbytné dostatečným způsobem uzavřít 

všechny stavební drenáže.

Uložení v navezené půdě

Z hlediska uložení kanalizačních trubek Ultra-Rib 2 se rozlišují 3 typy provedení v souladu s normou ČSN EN 1610

Jestliže se existující půda na dně příkopu nehodí jako podpěra, je nutné dno příkopu pro-

hloubit a vytvořit novou spodní vrstvu uložení a. Pro takové uložení jsou vhodné mimo jiné 

následující stavební materiály:

 písek

 silně písčitý štěrk s maximální velikostí zrna 20 mm, podílem písku > 15 % 

 a se stupněm nerovnoměrnosti U  10

 štěrk se stejnou velikostí zrna

 materiál s odstupňovaným zrněním

 směs drceného písku - drtě (štěrku) s maximální velikostí zrna 12 mm

 recyklační stavební materiál



POTRUBÍ ULTRA-RIB 2

Stavební hmoty

Všeobecně

Stavební hmoty pro zónu potrubí musí poskytovat pokládanému 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 neovlivňují spodní vodu. Dodávané stavební hmoty mohou být rovněž recyklační stavební hmoty. Použitelné jsou zrnité, nevázané 

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 zeminy vyhovují navrhovaným požadavkům, pokud jsou schopné zhutnění 

a pokud neobsahují žádné materiály, které by mohly 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, pokud 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 používat výplňový materiál s hrubším zrněním ve srovnání s normou ČSN EN 1610. 

K tomuto účelu jsou k dispozici výzkumy 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 zněním ≤ 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

19
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Relativní úroveň plnění

Relativní průtok vody a relativní rychlost

Stanovení průměru částečně zaplněného potrubí 

Experimenty s prouděním v částečně zaplněných potrubích se staly předmětem zkoumání mnoha výzkumných pracovníků. Jejich výsledky 
se však relativně různí.

V Dánsku se tradičně používá křivka částečného zaplnění, kterou určil Bretting na základě pokusů s odvodňovacími trubkami, glazovanými kamenino-

vými rourami a betonovými 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:

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

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 spádem potrubí, rozměrem trubky a průtokem vody. 

Grafy byly zpracovány dle vzorce Colebrook-White:

Dle doporučení normy DS432 činí koeficient drsnosti povrchu 0,00025 m.
Ačkoliv jsou v katalogu uvedeny u potrubí dle „skandinávské” normy  vnější průměry trubek, grafy jsou počítány s jejich vnitřním průměrem (světlostí). 

Kde y je úroveň plnění v potrubí (m).



POTRUBÍ ULTRA-RIB 2

Průtokový diagram potrubí ULTRA-RIB 2 pro zcela zaplněné potrubí
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Křivky samočisticího efektu potrubí ULTRA-RIB 2

Průtok Q

Průtok Q
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 I
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 I

pro Ø 200 mm 
= plná čára

pro Ø 250 mm

pro Ø 500 mm 
= čerchovaná čára
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Křivky samočisticího efektu potrubí ULTRA-RIB 2

pro Ø 300 mm

pro Ø 400 mm

POTRUBÍ ULTRA-RIB 2
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Potrubí

Rozměr Kód s   da Da t L 

 

DN/ID [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 UP542200 3,5 170 195 95 2000
150 UP542300 3,5 170 195 95 3000
150 UP542500 3,5 170 195 95 5000
200 UP543200 3,5 225 258 105 2000
200 UP543300 3,5 225 258 105 3000 
200 UP543500 3,5 225 258 105 5000 
250 UP544200 3,8 280 320 117 2000 
250 UP544300 3,8 280 320 117 3000  
250 UP544500 3,8 280 320 117 5000  
300 UP545200 4,4 335 384 134 2000  
300 UP545300 4,4 335 384 134 3000  
300 UP545500 4,4 335 384 134 5000  
400 UP546200 5,1 450 510 154 2000  
400 UP546300 5,1 450 510 154 3000   
400 UP546500 5,1 450 510 154 5000   
500 UP547200 5,8 560 628 183 2000 
500 UP547300 5,8 560 628 183 3000
500 UP547500 5,8 560 628 183 5000 

Potrubí

Rozměr Kód s   da Da t L 

 

DN/ID [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 UP642200 3,0 170 195 95 2000 
150 UP642300 3,0 170 195 95 3000 
150 UP642500 3,0 170 195 95 5000 
200 UP643200 3,0 225 258 105 2000 
200 UP643300 3,0 225 258 105 3000 
200 UP643500 3,0 225 258 105 5000 
250 UP644200 3,4 280 320 117 2000 
250 UP644300 3,4 280 320 117 3000 
250 UP644500 3,4 280 320 117 5000 
300 UP645200 3,7 335 384 134 2000 
300 UP645300 3,7 335 384 134 3000 
300 UP645500 3,7 335 384 134 5000 
400 UP646200 4,3 450 510 154 2000 
400 UP646300 4,3 450 510 154 3000 
400 UP646500 4,3 450 510 154 5000 
500 UP647200 4,9 560 628 183 2000 
500 UP647300 4,9 560 628 183 3000 
500 UP647500 4,9 560 628 183 5000 

S

S

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ULTRA-RIB 2 PP SN 16

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ULTRA-RIB 2 PP SN 10
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Redukce

Rozměr Kód L 

DN/DN1 [mm]  [mm] 

200/150 UF433200 228 
250/200 UF434300 261 
300/250 UF435400 297 
400/300 UF436500 350 
500/400 UF437600 400 

Kolena

Rozměr Kód  t I 

  

DN [mm]  [°] [mm] 

[mm] 

150 UF352000 7,5 100 105 
150 UF352100 15 100 114
150 UF352200 30 100 125 
150 UF352300 45 100 138 
200 UF353000 7,5 115 107 
200 UF353100 15 115 116 
200 UF353200 30 115 153 
200 UF353300 45 115 148 
250 UF354000 7,5 134 119 
250 UF354100 15 134 128 
250 UF354200 30 134 173 
250 UF354300 45 134 168 
300 UF355000 7,5 153 238 
300 UF355100 15 153 159 
300 UF355200 30 153 211 
300 UF355300 45 153 206 
400 UF356100 15 182 450 
400 UF356200 30 182 500 
400 UF356300 45 182 540 
500 UF357100 15 210 295
500 UF357200 30 210 335 
500 UF357300 45 210 240 
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Hrdlová zátka

Rozměr Kód L   

DN [mm]  [mm] 

150 UF332000 115 
200 UF333000 134 
250 UF334000 150 
300 UF335000 170 
400 UF336000 200 
500 UF337000 225 

Odbočky 45°

Rozměr Kód t I L t1 I1 

DN/DN1 [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150/150 UF362200 95 136 451 95 316 
200/150 UF363200 105 162 559 95 346 
200/200 UF363300 105 162 559 105 398 
250/150 UF364200 117 199 684 95 401 
250/250 UF364400 117 199 684 117 484 
300/150 UF365200 134 230 798 95 451 
300/300 UF365500 134 230 798 134 568 
400/150 UF366200 189 270 880 86 550 
400/200 UF366300 189 310 950 95 600 
500/150 UF367200 212 290 910 86 670 
500/200 UF368300 212 330 980 95 
720 

Dvouhrdlá spojka

Rozměr Kód t L   

DN [mm]  [mm] [mm] 

150 UF312000 95 195 
200 UF313000 105 232 
250 UF314000 117 263 
300 UF315000 134 300 
400 UF316000 154 432 
500 UF317000 183 418 

Přesuvka

Rozměr Kód L   

DN [mm]  [mm] 

150 UF302000 195 
200 UF303000 232 
250 UF304000 263 
300 UF305000 300 
400 UF306000 432 
500 UF307000 418 

Odbočky 45° s hrdly KG

Rozměr Kód t I L t1 I1  

DN/DN1 [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150/150 UF372200 95 136 452 95 316 
200/150 UF373200 105 162 560 95 346 
250/150 UF374200 117 199 684 95 401 
300/150 UF375200 134 230 798 95 451 
400/150 UF376200 189 270 850 95 600 
500/150 UF377200 212 310 910 95 670 
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L
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1 l1
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DN

L

t
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L
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L
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POTRUBÍ ULTRA-RIB 2

Přechod UR x KG čep x hrdlo z materiálu PVC-U

Rozměr Kód t L  

DN [mm]  [mm] [mm]

150 UF192000 85 170 
200 UF193000 95 252 
250 UF194000 102 295 
300 UF195000 128 330 
400 UF196000 189 360  

Šachtová vložka

Rozměr Kód da L  

DN [mm]  [mm] [mm]

150 UF471000 195 96 
200 UF472000 258 115 
250 UF473000 320 130 
300 UF474000 384 150 
400 UF475000 510 187 
500 UF476000 630 216 

Náhradní těsnící kroužky Ultra-Rib 2

Rozměr Kód    

DN [mm]   

150 UF502000
200 UF503000
250 UF504000
300 UF505000
400 UF506000
500 UF507000

Kruhový vrták pro přípojnou odbočku

Rozměr Kód F1

160    SF802000     159

Přípojná sedlová odbočka

Rozměr Kód d1 h l1 l

DN/d1  [mm] [mm] [mm] [mm]  

 

250/160           UF279250     160   325    105    69
300/160           UF279300   160    350    105    69
400/160           UF279400     160    407    105    69
500/160           UF279500     160    462    105    69
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l 1
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l
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