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Polymerbeton

Produkty POLYCRETE® jsou vyrobeny pomocí reaktivní 
pryskyřičné tvarovací složky a plniva.  Název tohoto materiálu je 
polymerbeton (zkratka PRC - „polyester resin concrete“). Tento 
materiál odpovídá normě DIN 16946-2, typ 1140.
Produkt, který je výsledkem spojení vysoce kvalitních polyestero-
vých pryskyřic s tlakově odolnými kvarcity (křemenci) kombinuje 
nejlepší vlastnosti těchto materiálů.
Vzniká tak materiál pro výrobu kanalizace, který se osvědčil 
především v běžném provozu kanalizačního systému. Poněvadž 
tyto pozitivní vlastnosti polymerbetonu v praktickém využití zajišťují 
dlouhou životnost, která je důležitým předpokladem hospodárné-
ho provozu kanalizačního systému. 

Stabilita a odolnost

Těsné spojení syntetické pryskyřice s příměsemi  podmiňuje vy-
sokou abrazivní odolnost uvnitř i zvenčí a umožňuje spolehlivou 
absorpci vysokého tlakového a ohybového napětí (např. při do-
pravním zatížení) ve spojení s malou tloušťkou stěn a sníženou 
vlastní hmotností.

Neohebné trouby POLYCRETE® jsou tvarově stálé, čímž se zab-
rání nejen vzniku výškových rozdílů na povrchu terénu, ale také 
netěsnostem v důsledku vychýlení trub ve spojích.

Zároveň je tento materiál natolik robustní a rázově houževnatý, že 
se velmi dobře hodí pro praktické využití na stavbách a v provozu. 
Kromě toho je odolný vůči vysokotlakému proplachování a není 
náchylný k vytváření střepin, např. při dodatečném vrtání napojení 
kanalizačních přípojek. Hladký a rovnoměrný vnitřní povrch trub 
a šachet zvyšuje rychlost toku přepravovaného média, čímž se 
snižuje usazování nečistot.

Materiál s mnoha přednostmi

Díky svým vynikajícím chemickým vlastnostem se výrobky POLY-
CRETE® osvědčují dokonce i v problematickém prostředí z těchto 
důvodů:

• Polyesterové pryskyřice jsou velmi odolné vůči agresivním  
 médiím.

• Příměsi křemence jsou zcela odolné proti vůči    
 chemickým látkám.

• Struktura materiálu neobsahuje kapiláry, neabsorbuje vodu a  
 neumožňuje difúzi plynu.

• Vzhledem ke složení materiálu z vysoce kvalitních 
 polyesterových pryskyřic a tlakově pevných křemenců 
 nedochází ke škodám způsobeným osmózou vláken.

Výrobky POLYCRETE® společnosti meyer-POLYCRETE jsou pro-
to maximálně odolné vůči agresivním půdám, odpadním vodám 
a plynům (pH v rozmezí 0,5 až 14), stejně tak jsou odolné proti 
působení biogenní kyselinou sírovou. Vzhledem k teplotní odolnos-
ti základního materiálu může teplota média dosahovat až + 85° C.

Polymerbeton - ideální materiál pro kanalizační 
systémy
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Kruhové trouby POLYCRETE®

Hrdlové DN 300 - DN 1000 S perem a polodrážkou DN 1200 - 
DN 2000

zatížení. Díky tomu je možné použít tyto trouby např. také v 
ochranných pásmech vodních zdrojů.

Tyto trouby odpovídají normě DIN 54815 a mezinárodním normám 
pro výrobky EN 14636-1, ISO 18672-1 a ASTM D 6783-05. Vysokou 
kvalitu produktů zajišťují nepřetržité důsledné kontroly prováděné 
výrobcem přímo v továrně a monitorování Úřadem pro zkoušky 
materiálu Severního Porýní-Vestfálska (Materialprüfungsamt Nord-
rhein-Westfalen - MPA NRW) v souladu s normami výrobků.

Přechodové kusy, stejně jako kloubové spoje k napojení šachty se 
vyrábějí v požadovaných krátkých délkách dle specifikace zadava-
tele. Naše technické oddělení rádo na žádost prověří použitelnost 
kruhových trub POLYCRETE® pro vaši specifickou situaci, a to jak 
ve fázi projektování díla, tak i při jeho konkrétní realizaci. Přitom se 
provedou ověřitelné statické výpočty dle pracovního listu A 127 or-
ganizace DWA (Německé sdružení pro vodní hospodářství, odpad-
ní vody a nakládání s odpady). Rádi vám zašleme vzor specifikace 
vhodného materiálu pro vypsání zadávacího řízení.

Vyžádejte si prosím za tímto účelem od nás přehled „Technické 
údaje pro kruhové trouby POLYCETE® dle DIN EN 14636-1 a ISO 
18672-1“.

Kvalita, která přesvědčí

„Výroba nejlepších produktů z vysoce kvalitních materiálů.“ V sou-
ladu s touto zásadou vyrábíme trouby POLYCRETE® výhradně od-
léváním. Pouze tímto způsobem lze nastavit optimálně receptury 
podle cílového použití výrobku a zpracovávat podle nich jednotlivé 
homogenní směsi. Rovnoměrné promíchání směsi a poměr míšení 
použitých surovin jsou totiž rozhodujícími faktory pro dlouhodobé 
užitné vlastnosti trub. Přímým kontaktem materiálu s odlévací for-
mou vzniká po celé stavební délce naprosto hladký a vysoce kva-
litní povrch trub, který se ještě dodatečně zušlechťuje povrchovou 
úpravou.

Při této výrobní technologii má každá trouba dostatek času k tomu, 
aby v odlévací formě získala svůj přesný stabilní tvar.  Tím se zajistí 
přesné dimenzování spojů z jednotného materiálu, aniž by bylo nut-
né dodatečně montovat spojovací dílce z jiných materiálů. Pokud se 
neodlévá hrdlový spoj, jako v případě vejčitých trub, předmontují se 
přímo ve výrobě spoje z GFK plastů - to znamená z materiálu, který 
se chová v zemi chemicky víceméně podobně.

Integrované spoje umožňují rychlou a bezpečnou pokládku trub. 
Spoje kruhových trub POLYCRETE® jsou určeny k výstavbě 
beztlakově provozované kanalizace a jsou odolné vůči zkušebnímu 
tlaku až do 2,4 barů, a to i při extrakci, vychýlení a smykovému 
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Kanalizační  trouby POLYCRETE® hrdlové / s  
perem a polodrážkou

Vnitřní  
průměr

DN
(mm)

Hrdlo

d2
(mm)

Konec  
špice

d3
(mm)

Vnější  
průměr

da
(mm)

Tloušťka  
stěny

s
(mm)

Stavební  
délka

L
(m)

Hmotnost 

(kg/m)

1200 1306 1284 1420 110 3 1045

1400 1529 1501 1660 130 3 1440

1500 1632 1604 1774 137 3 1625

1600 1740 1712 1890 145 3 1835

1800 1955 1927 2120 160 3 2270

2000 2167 2136 2350 175 3 2755

Kanalizační trouby  
POLYCRETE® s  
hrdlovým spojem  
DN 300 - DN 1000

Kanalizační trouby 
POLYCRETE® s perem 
a polodrážkou  
DN 1200 – DN 2000

Vnitřní  
průměr

DN
(mm)

Hrdlo

d2
(mm)

Konec  
špice

d3
(mm)

Vnější  
průměr

da
(mm)

Tloušťka  
stěny

s
(mm)

Stavební  
délka

L
(m)

Hmotnost 

(kg/m)

300 382 364 366 33 3 90

400 498 480 482 41 3 145

500 614 596 598 49 3 210

600 726 708 710 55 3 280

700 835 812 830 65 3 390

800 951 928 948 74 3 500

900 1087 1064 1066 83 3 630

1000 1205 1182 1184 92 3 775

ø 
d3

2995

D
N

 1
20

0 
až

 D
N

 2
00

0

d2da

da

D
N

 3
00

 a
ž 

D
N

 1
00

0
ø 

d3d2

2995

SBR těsnění

SBR těsnění



6     www.meyer-polycrete.com

Kvalita, která přesvědčí

Vejčité profily jsou vhodné pro jednotné kanalizace. Méně usaze-
nin v důsledku vyšších unášecích sil za bezdeštného počasí, velké 
kapacitní rezervy v případě silných srážek, menší šířka výkopů, 
menší šířka zatížení, snazší čištění a průchodnost stoky mluví 
samy za sebe.

POLYCRETE® neohebné vejčité profily s patkou doplňují tyto pozi-
tivní aspekty o další přesvědčivé argumenty. Vysoká hustota mate-
riálu zajišťuje navrhovanou bezpečnost proti vztlaku, je vyloučena 
netěsnost spojů v důsledku deformace.Trouby umožňují rychlý 
postup výstavby, protože se dají rychle a spolehlivě pokládat dle 
projektové dokumentace na upravené, rovné dno výkopu.

Vyznačují se bezpečným základem a riziko nedostatečného 
zhutnění v oblasti vedle patky potrubí může být zanedbáno, 
protože potrubí není „zavěšeno“ mezi šachtami. Trouby s patkou  
umožňují důkladné vyplnění a zhutnění výkopu a tím společně s 
jejich neohebností a pevností  zabraňují jakémukoli následnému 
poklesu povrchu vozovky.

• Vyšší průtočná rychlost za bezdeštného počasí, (částečné 
 zaplnění) = lepší samočisticí schopnosti

• Větší objem = lepší absorpce a odvedení dešťové vody

• Vyšší účinnost vysokotlakého čištění

• Konstrukce vejčitého profilu s patkou =˃ jednoduchá,   
 bezpečná, hospodárná a kvalifikovaná pokládka

• Malá šířka zatížení = vysoká nosnost

• malá šířka výkopu = příznivější podmínky při  
 nedostatku prostoru na stavbě (městská centra, křižovatky)

• vyšší profil = lepší průchodnost

• zásuvný spoj z GFK nebo oceli V4A

Vejčité profily POLYCRETE® se zasouvacím spojem

Vejčitý profil se zasouvacím spojem

Vejčité trouby POLYCRETE® mají tyto přednosti:
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Y: Transportní kotva

X: Spoj - nerez

Dvojité 
těsnění

X

Y

Vejčité profily POLYCRETE® 400/600 - 1400/2100

Vnitřní průměr
WN/HN
(mm)

Vnější průměr
d3/H
(mm)

Tloušťka stěny
s

(mm)

Stavební délka
L

(m)

Hmotnost

(kg/m)

400/600 500/700 50 2,5 254

500/750 620/870 60 2,5 373

550/1000 (KL VI nově) 680/1130 65 2,5 449

600/900 740/1040 70 2,5 517

700/1050 860/1210 80 2,5 682

700/1200 (KL V nově) 864/1364 82 2,5 693

800/1200 980/1380 90 2 872

850/1400 (KL IV nově) 1040/1590 95 2 915

1000/1500 1220/1720 110 2 1331

1050/1550 (KL III nově) 1280/1780 115 2 1280

1200/1800 1460/2060 130 2 1849

1400/2100 1700/2400 150 2 2504

Beton 1580 mm
Polymerbeton 1220 mm

Vejce DN 1000/1500

Kruh DN 1200

Průtokově příznivější vejčitý 
profil pro jednotnou kanalizaci
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Potrubí s dračím profilem představuje další optimalizaci ve vývoji 
průřezu kanalizačních trub. 

Díky kombinací užšího profilu u dna trouby (pro odvod splaškových 
vod při suchém počasí) a velkého kapacitního prostoru je kruhová 
trouba s dračím profilem POLYCRETE® obzvlášť vhodná pro jed-
notné kanalizace s mimořádně kolísavým množstvím odváděných 
odpadních vod.

Speciální tvar průřezu trouby s vylepšenými hydraulickými vlast-
nostmi zajišťuje potřebnou minimální průtočnou rychlost a tím také 
optimální unášecí síly za bezdeštného počasí, zároveň ale posky-
tuje dostatečný prostor pro velké množství odpadních vod.

Tvary průřezu kanalizačních trub POLYCRETE® s dračím profilem 
byly mimo jiné navrženy tak, aby bylo možné dodatečně instalovat 
domovní přípojky. Trouby s dračím profilem POLYCRETE® jsou 
stejně jako kruhové trouby vyráběny s integrovanými spoji, kte-
ré poskytují vysokou úroveň bezpečnosti a umožňují snadnou a 
rychlou manipulaci během instalace.

Kruhové trouby s dračím profilem POLYCRETE®

Dračí profil POLYCRETE® s perem a polodrážkou DN 2000

Kvalita, která přesvědčí     
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Dračí profil POLYCRETE® 
hrdlové DN 800 + DN 1000

Dračí profil POLYCRETE® 
s perem a polodrážkou
DN 1200 - DN 2000

Kruhové trouby s dračím profilem POLYCRETE® 
hrdlové / s perem a polodrážkou

Vnitřní průměr

DN
(mm)

Poloměr 
„dračího“  

profilu (kynety)
R

(mm)

Průtočný 
průřez

Av
(m²)

Vnější průměr

da
(mm)

Tloušťka stěny

s
(mm)

Stavební délka

L
(m)

Hmotnost  

(kg/m)

800 150 0,48 948 74 3 520

1000 200 0,75 1184 92 3 805

Vnitřní průměr

DN
(mm)

Poloměr 
„dračího“  

profilu (kynety)
R

(mm)

Průtočný 
průřez

Av
(m²)

Vnější průměr

da
(mm)

Tloušťka stěny

s
(mm)

Stavební délka

L
(m)

Hmotnost  

(kg/m)

1200 250 1,07 1420 110 3 1180

1400 250 1,40 1660 130 3 1755

1500 375 1,60 1774 137 3 1995

1600 300 1,83 1890 145 3 2240

1800 400 2,35 2120 160 3 2710

2000 500 2,92 2350 175 3 3255

Otvory pro „pojist-
ku“ proti pootočení

Otvory pro „pojistku“ 
proti pootočení SBR těsnění

SBR těsnění
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pro připojení šachty se vyrábějí dle specifikace zadavatele v 
požadovaných krátkých délkách. Výroba v kovových formách 
zajišťuje rozměrově přesné a hladké rovnoměrné stěny trub po 
celé stavební délce.

Vnitřní průměr odpovídá jmenovitému průměru (DN). Každý jme-
novitý průměr je přiřazen vnějšímu průměru, který je přizpůsoben 
komerčně dostupným razicím strojům. Vnější průměr trouby může 
být přizpůsoben speciálním statickým nebo jiným technickým 
požadavkům.

Rádi vám zašleme vzor specifikace pro Vaše projekty.

Kvalita, která přesvědčí
 
Specifické vlastnosti a rozměry trub jsou stanoveny základní nor-
mou DIN 54815. Tyto trouby odpovídají mezinárodním normám 
EN 14636-1, ISO 18672-1 a ASTM D 6783-05.
Vysokou kvalitu produktů zajišťují nepřetržité důsledné kontro-
ly prováděné výrobcem přímo v továrně v souladu s normami 
výrobků a monitorování Úřadem pro materiálové zkoušky Se-
verního Porýní-Vestfálska (Materialprüfungsamt Nordrhein-West-
falen - MPA NRW). Trouby mají schválení technické způsobilosti 
Spolkového železničního úřadu.

V závislosti na jmenovitých rozměrech a příslušných požadavcích 
na protlačovací technologii jsou trouby vyráběny v délkách  jednoho, 
dvou nebo tří metrů. Přechodové kusy a kloubové spoje
 

Protlačovací trouby POLYCRETE® 
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• vysoká pevnost v tlaku
 - vysoké tlačné síly při malé tloušťce stěn

• přesná rovnoběžnost čelních ploch trubek
 - rovnoměrný přenos tlaku

• optimální pružnost
 - odstranění špiček napětí, snížení rizika prasknutí

• testovaná mez únavy při míjivém napětí
 - schválení německého Spolkového železničního úřadu   
  (Eisenbahn-Bundesamt) pro protlačovací trouby 
  POLYCRETE® určené pro instalaci pod železniční koleje 
  až do DN 2000 včetně

• rázově houževnatý a vysoce zatížitelný materiál
 - odolnost vůči vysokotlakému čištění, snadné vrtání přípojek

• tvarově stalý, mimořádně malé rozměrové tolerance
 - těsné spoje, žádná ovalita, žádný posun dna

• hladký, rovnoměrný, nenasákavý vnější povrch
 - nízké plášťové tření
 

• nerezové ocelové prstence z ušlechtilé oceli
 - maximální bezpečnost během protlačování

• nízká hmotnost = jednoduchá manipulace

• vysoká odolnost vůči korozi, vysoká chemická odolnost
 - dlouhá provozní bezpečnost

• složení materiálu z vysoce kvalitních polyesterových pryskyřic  
 a tlakově pevných křemenců:
 - žádné škody vzniklé osmózou vláken

• vysoká teplotní odolnost až do 85°C teploty médií

• hladké, rovnoměrné vnitřní plochy
 - vysoká průtočná rychlost se sníženým usazováním nečistot

• pozměnitelné rozměry - použití všech razících strojů

• kompletní systém
 - Spouštěné šachty POLYCRETE®, prefabrikované kanalizační  
  šachty POLYCRETE®, trouby k protlačování POLYCRETE® a  
  systémové šachty POLYCRETE® vždy vysoce kvalitní 
  a z jednoho zdroje

Stručně řečeno

Protlačovací trouby POLYCRETE® společnosti meyer-POLYCRETE se vyznačují  
následujícími vlastnostmi:
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Fugen-
verschluß

Mu�en-
prüfrohr

Epoxy-Kleber

Epoxy-Kleber Stahl-Führungsring

Drucküber-
tragungsring

Drucküber-
tragungsring

Stahl-FührungsringDichtpro�l Dichtpro�lFugenverschluß

3

Protlačovací trouby 
POLYCRETE®  
DN 250 - DN 1000

Protlačovací trouby 
POLYCRETE®  
DN 1000 - DN 2200

Protlačovací trouby 
POLYCRETE®  
DN 2400 - DN 2600

Vnitřní průměr 
DN

Vnější průměr 
da

Tloušťka stěny 
s

Stavební délka 
L

Max. přípustná 
protlačovací síla* Hmotnost**

(mm) (mm) (mm) (m) (t) (kN) (kg/m)

250 360 55 1 a 2 65 635 120

300 400 50 1 a 2 65 640 125

400 550 75 1 a 2 155 1560 255

500 660 80 2 200 1980 335

600 760 80 2 240 2350 390

700 860 80 2 260 2550 445

800 960 80 2 a 3 305 2990 505

900 1100 100 2 a 3 435 4300 720

1000 1185 92,5 2 a 3 425 4200 725

Vnitřní průměr 
DN

Vnější průměr 
da

Tloušťka stěny 
s

Stavební délka 
L

Max. přípustná 
protlačovací síla* Hmotnost**

(mm) (mm) (mm) (m) (t) (kN) (kg/m)

1000 1185 92,5 2 a 3 405 4010 735

1000 1280 140 3 705 6930 1155

1200 1485 142,5 3 810 7990 1370

1400 1720 160 3 1025 10090 1810

1600 1940 170 3 1275 12520 2185

1800 2160 180 3 1500 14740 2580

2000 2400 200 3 1875 18400 3185

2200 2630 215 3 2170 21310 3755

*) Min. hodnoty pro protlak v přímém směru v sypké zemině, s kontrolovanou instalací, bez pilotního protlačování 
**) Maximální hodnoty | ***) Průměr pouze na vyžádání  

Vnitřní průměr 
DN

Vnější průměr 
da

Tloušťka stěny 
s

Stavební délka 
L

Max. přípustná 
protlačovací síla* Hmotnost**

(mm) (mm) (mm) (m) (t) (kN) (kg/m)

2400 2870 235 3 2280 22400 4380

2600 3100 250 3 2600 25510 5150

 ***
 ***

Uzavření spáry Těsnicí profil Roznášecí prstenec

Prstenec pro  
přenos tlaku 

Těsnicí profil

Epoxidové 
lepidlo Roznášecí prstenec

Prstenec pro 
přenos tlaku 

Těsnicí profil Uzavření spáry

Epoxidové 
lepidlo Ocelový vodící prstenec 

Prstenec pro 
přenos tlaku 

Těsnicí profil 

Hrdlová 
zkušební 
trubka 

Uzavření 
spáry
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Šachtové přípojky

Pro jmenovité rozměry do DN 800 a délek trub do 2 m se pro-
vádí protlak zpravidla z kruhových spouštěných šachet v ra-
diálním směru. Výstavba startovacích a cílových šachet je, ale 
často finančně velmi nákladná. Proto může být hospodárnější po 
ukončení protlaku použít systémové šachty POLYCRETE®, které 
mají stejné užitné vlastnosti jako protlačovací trouby POLYCRE-
TE®. V případě větších jmenovitých rozměrů trub nebo větších 
stavebních délek se provádí protlak ze startovacích stavebních 
jam, které mohou být dodatečně vystrojeny polygonálními prefab-
rikovanými šachtami POLYCRETE® v jednotné kvalitě. Systémové 
a prefabrikované šachty POLYCRETE® jsou již ve výrobě opatřeny 
nainstalovanými  připojovacími hrdly.  Meziprostor k protlačované 
trase se zpravidla uzavře přechodovou trubkou, která působí jako 
dvojitý kloubový spoj.

Boční přípojky

Pro odvodnění pozemků a ulic se při použití protlačovacích trub 
provádějí boční přípojky dodatečně buď prostřednictvím šachet 
nebo u průchozích profilů přímo ze stoky.
Na rozdíl od mnoha jiných potrubních systémů umožňuje homo-
genní, nevyztužená struktura materiálu protlačovacích trub POLY-
CRETE® navrtání přípojek bez obtíží a bez následných obnovo-
vacích prací protikorozní ochrany.

Lze použít připojovací tvarovky, hrdla nebo spoje schválených, 
resp. normovaných potrubních systémů. Potřebné navrtání se 
provádí běžně dostupnými jádrovými vrtáky.

meyer-POLYCRETE dodává kompletní systém

• Protlačovací trouby POLYCRETE® DN 250 až DN 1000 s 
 plovoucím vodícím prstencem

• Protlačovací trouby POLYCRETE® DN 1000 až DN 2600 s  
 jednostranně pevně namontovanou nerezovou spojkou / 
 objímkou

• Systémové šachty POLYCRETE® DN 1000 až DN 2600

• Spouštěné šachty POLYCRETE® DN 1600 až DN 2600 
 (cílové a mezilehlé/střední šachty)

• Prefabrikované kanalizační šachty POLYCRETE® (polygonální,  
 vyráběné v dílcích)

Použitím protlačovacích trub POLYCRETE® v kombinaci se 
šachtami POLYCRETE® se získá uzavřený, odolný a stabilní 
kanalizační systém jednotné kvality, který lze pořídit jednoduchou 
a rychlou koordinací dodávek z jednoho zdroje – od firmy meyer-
POLYCRETE.

Rychlé napojení
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Kanalizační potrubí v provozu

Protlačovací trouby POLYCRETE® splňují požadavky uvede-
né v pracovním listu A 125 dle pravidel organizace DWA, dříve 
ATV. To se týká zejména pravoúhlosti čelních ploch a tím také 
rovnoběžnosti konců trub, která je zajištěna frézováním každé 
jednotlivé trouby. Tato rovnoběžnost zaručuje rovnoměrné 
působení sil na stěny trub při protlačování. Povrch trub je 
extrémně hladký, takže během protlačování dochází k velmi 
nízkému plášťovému tření. Velké přípustné protlačovací síly v 
kombinaci s hladkým povrchem pláště umožňují protlak delších 
úseků, což vede k hospodárnější práci.    

Naše technické oddělení Vám na základě žádosti prověří 
použitelnost protlačovacích trub POLYCRETE® pro Vaši speci-
fickou situaci, a to jak ve fázi projektování, tak ve fázi přípravy 
před konkrétní realizací stavby. Na základě nového pracovního 
listu A 161 organizace DWA budou vypracovány statické výpočty 
v souladu se schválením Spolkového železničního úřadu. K to-
muto účelu od Vás potřebujeme mít co nejúplnější údaje o pod-
mínkách instalace a zatížení.

Vyžádejte si prosím formulář „Podklady pro výpočet statiky 
protlačovacích trub POLYCRETE® dle DIN EN 14636-1 a ISO 
18672-1“.

Spolehlivě a bezpečně

Trubní spoje

Trubní spoje se skládají z vodícího prstence (manžety), těsnícího 
prvku a dále ze spárové mezivrstvy pro přenášení protlačovacích 
sil a prstence pro přenos tlaku (roznášecího prstence).

Vodící prstenec má u jmenovitých profilů menších než DN 1000 
volné („plovoucí“) uložení, u jmenovitých profilů větších než DN 
1000 je jednostranně pevně namontován. Obě varianty lze dodat 
pro jmenovitý průměr DN 1000. Těsnění je ve výrobě namontováno 
na konce trub a nemůže se pohybovat, vodící prstence (manžety) 
jsou vždy dodávány předem jednostranně předmontované.

Vodící prstence, které jsou vyrobeny z nerezové oceli, zajišťují 
pro protlak nezbytnou příčnou stabilitu v trubním spoji. U vodicích 
prstenců a těsnicích prvků se používají pouze standardizované 
materiály, které splňují požadavky organizace DWA a pracovního 
listu A 125 a všechny příslušné normy.

Spoje protlačovacích trub POLYCRETE® jsou standardně určeny 
pro beztlakové potrubí a jsou schopné vydržet zkušební tlak až 2,4 
bar. Při aplikacích se zvýšenými požadavky na tlak jsou k dispozici 
speciálně řešené spoje, např. s komůrkovým těsněním, nebo s 
těsněním aktivovatelným po protlaku.

Kvalita prstenců pro přenos tlaku (roznášecích prstenců) hraje 
důležitou roli v rovnoměrném přenášení podélných sil v potrubí. 
V závislosti na očekávaných tlačných silách, resp. poloměrech se 
používají buď dřevotřískové desky nebo měkké dřevo bez suků. 
Roznášecí prstence jsou obvykle předmontovány ve výrobě.
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Protlačovací trouby POLYCRETE® DN 250 až 
DN 1000
Tento rozsah jmenovitých průměrů je vzhledem k jeho velkému podí-
lu na celkové délce kanalizační sítě nejdůležitější. Ze stavebně tech-
nického hlediska má často smysl vést protlak na co nejdelší vzdá-
lenost a dodatečně osadit mezišachtu. Vysoké přípustné tlačné síly 
u protlačovacích trub POLYCRETE® v kombinaci s hladkým, nenasá-
kavým vnějším povrchem trub umožňují tento velmi hospodárný pos-
tup. Vodící prstence z nerezové oceli poskytují maximální bezpečnost 
pro funkční spoje trub u dlouhého   protlačovacího úseku a to i v těch 
nejnáročnějších půdních podmínkách.

Protlačovací trouby POLYCRETE® DN 1000 až 
DN 2600
Při protlačování velmi dlouhých tras je potřebné zřídit tlačné mezis-
tanice. Vzhledem k tomu, že protlačovacími troubami POLYCRETE® 
lze provádět protlak na poměrně dlouhých úsecích, je při jejich použití 
zpravidla možné požadovaných počet tlačných mezistanic snížit. 
Společnost meyer-POLYCRETE dodává tlačné mezistanice, které 
se skládají ze dvou protlačovacích trub POLYCRETE® jako zaváděcí 
trouba a dokončovací trouba, včetně příslušných ocelových dílců - 
expanzního pláště, roznášecích prstenců a také zabezpečení proti 
pootočení u trub s dračím profilem - ale bez hydraulického válce.

Ocelové dílce se vyrábějí po dohodě se zákazníkem, přičemž jsou 
možné různé varianty provedení, takže je možné zohlednit spe-
ciální požadavky. Tření mezi troubou a zeminou se dá redukovat 
injektáží bentonitové suspenze. Příslušné injektážní otvory se do 
protlačovacích trub POLYCRETE® montují ve výrobě dle specifikace 
zákazníka. Samozřejmě je také možné, aby se s protlačovacími 
troubami POLYCRETE® vytvořila zakřivená trasa, přičemž pro malé 
poloměry se mohou vyrobit krátké trouby.

Protlačovací trouby s dračím profilem POLY-
CRETE® DN 800 až DN 2000
Trouba s dračím profilem kombinuje výhody kruhového a vejčitého 
profilu. Při odtoku za bezdeštného počasí vzniká u těchto trub ve 
srovnání s kruhovým profilem vyšší rychlost proudění, čímž se do-
sahuje lepšího samočistícího účinku. Pokud se například nahradí 
staré zděné vejčité profily, protlačovacími troubami s dračím profilem 
POLYCRETE®, vede to ke zvýšení důležitého objemového prostoru. 
Tvary protlačovacích trub s dračím profilem POLYCRETE® jsou 
řešeny tak, aby bylo možné bez problémů dodatečně provést montáž 
domovních přípojek.

Kompletní sortiment
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Protlačovací trouby 
POLYCRETE® 
s dračím profilem
DN 800 - DN 2000

Standardní  
provedení

Speciální  
provedení

lose

Fugenverschluss
Stahlmantel

Stahldruckring mit
Mantel verschweißt

ring
Druckübertragungs-

Stahldruckring

Injektionsöffnung

Dichtringe

Fugenverschluss Stahlmantel

Stahldruckring mit
Mantel verschweißt frei montiert

der Dichtung

Dichtring

Dichtungskammer

nachstellbarer

Stahldruckring am Nachlaufrohr

zum Nachstellen
loser Stahlring

Vnitřní průměr 
DN

Vnější průměr 
da

Tloušťka stěny 
s

Stavební délka 
L

Max. přípustná 
protlačovací síla Hmotnost**

(mm) (mm) (mm) (m) (t) (kN) (kg/m)

800 960 80 2 und 3 305 2990 565

1000 1185 92,5 2 und 3 405 4010 815

1000 1280 140 3 705 6930 1230

1200 1485 142,5 3 810 7990 1525

1400 1720 160 3 1025 10090 2125

1600 1940 170 3 1275 12520 2595

1800 2160 180 3 1500 14740 3025

2000 2400 200 3 1875 18400 3690

*) Min. hodnoty pro protlak v přímém směru v sypké zemině, s kontrolovanou instalací, bez pilotního protlačování | **) Maximální hodnoty

Tlačné mezistanice

Roznášecí prstenec

Otvory pro pojistku 
proti pootočení

Uzavření spáry Prstenec pro přenos 
tlaku

 
Těsnící prstenec

 Injektážní otvor
Ocelový plášť

Ocelový tlačný 
prstenec volný

Ocelový tlačný prstenec 
svařený s pláštěm

Směr protlakuPOLYCRETE®

Dokončovací trouba

Hydraulický 
agregát max. 
roztažitelnost 
1100mm

POLYCRETE®

Zaváděcí trouba

Šroub se 
zápustnou 
hlavou, M12

Šroub se 
zápustnou 
hlavou, M12

Injektážní otvor

Těsnicí manžeta

POLYCRETE®

Směr předprotlačování

Hydraulický 
agregát max. 
roztažitelnost 
1100mm

POLYCRETE®

Zaváděcí trouba

 
Uzavření spáry Volný ocelový 

kroužek pro nasta-
vení těsnění

Nastavitelný těsnicí 
kroužek

Těsnicí prstenec

Ocelový plášť

Ocelový tlačný prstenec na 
dokončovací troubě volně

Ocelový tlačný prstenec svařený 
s pláštěm
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Mezišachty a cílové šachty pro mikrotunelo-
vání

Prefabrikované šachty vychází cenově příznivé v případě trvalé 
hladiny podzemní vody, kdy se provádí metodou spouštění. De-
taily těchto spouštěných šachet se přizpůsobují jejich zamýšlené 
funkci a montážní poloze s ohledem na bezpečnost vztlaku.

Průchozí /průlezné (mezišachty) a cílové šachty představují při 
mikrotunelování ekologické a hospodárné řešení. Jako výrob-
ce se širokou nabídkou produktů pro technologii protlačování,  
navrhujeme a vyrábíme průchozí / průlezné šachty (mezišachty) a 
cílové šachty v rozměrech odpovídajících rozměrům strojní tech-
niky.

Samozřejmě mohou být spouštěné šachty POLYCRETE® vybu-
dovány např. jako čerpací šachty, armaturní šachty nebo měřící 
stanice.

Spouštěné šachty POLYCRETE®

Spouštěná šachta POLYCRETE® DN 2000 / DA 2400 jako cílová šachta

POLYCRETE®

Zákrytová deska

POLYCRETE®

Šachtová roura
DN 2000 / DA 2400

POLYCRETE® 
kyneta

POLYCRETE® 
protlačovací trubka
např. DN 600

POLYCRETE® Dolní  
část šachty s (výklenkem) 
drážkou pro dno 
DN 2000 / DA 2400

Ocelový břit
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Po montáži betonu pod vodou a železobetonové desky se 
následně do šachty vloží základová deska POLYCRETE® s vyt-
varovaným konkávním spodním prvkem jako speciální dílec a 
silově se lepidlem připevní na stěnu šachty. Díky trvalé vysoké 
kvalitě materiálu tak vznikne zcela utěsněný prostor šachty, který 
je kompletně chráněný proti korozi.

Kanalizační šachta POLYCRETE®  DN 1600 - DN 2600
Vnitřní průměr  

DN Tloušťka stěny Přípojka
DN max.

Užitečná výška 
min.

Užitečná výška  
max. Hmotnost

(mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg/m)

1600 145 1000 1200 > 10 1835

1800 160 1200 1450 > 10 2270

2000 200 1400 1650 > 10 3180

2600 175 1800 2100 10 3510

Spouštěná šachta POLYCRETE® DN 2000

Výstup s obezdívkou

Orientační hodnoty rozměrů a hmotnosti

Detail montáže náběhu („voute“)

1  Šachtová roura POLYCRETE®

2  Základová deska POLYCRETE®

3  Beton ukládaný pod vodou
4  Železobetonové dno

5  Náběh („Voute“)  
  POLYCRETE®

6  Lepená spára

6

5

4

1

2

3
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Vzorová šachta

Všestranné použití

Šachta POLYCRETE® je dynamicky vysoce zatížitelná, tvarově 
stabilní, odolná vůči vysokotlakému proplachování a mimořádně 
rázově houževnatá, takže obstojí ve všech náročných situacích, 
kterým je vystaven potrubní systém během instalace a provozu 
– prostě tak, jak to vyžaduje realita. A zároveň má potřebnou 
hmotnost pro požadované zabezpečení proti vztlaku.
   
Systémová šachta POLYCRETE® je zvenčí stabilní a uvnitř 
odolná vůči negativním účinkům. Má vysokou odolnost vůči 
agresivním a horkým médiím, stejně jako proti otěru silně 
znečištěných odpadních vod. Je hladká, neporézní, parotěsná 
a až k přechodové skruži bezespárová.
  
Systémové šachty POLYCRETE® se vyrábějí podle individuální 
specifikace a proto se mohou přizpůsobit všem typům montáže 
a osazení. Jsou dodávány ve stavu připraveném k okamžité 
instalaci a připojení, které je díky tomu rychlé a snadné. Na 
šachtu POLYCRETE® můžete napojit svůj potrubní systém 
včetně speciálních profilů. Proto je systémová šachta POLY-
CRETE® ideálním doplněním každého kanalizačního potrubí.

Použitím trub POLYCRETE® v kombinaci se šachtami POLY-
CRETE® získáte uzavřený, všestranně odolný stokový systém 
s mimořádně vysokou kvalitou.

Systémové šachty a prefabrikáty POLYCRETE® jsou dodávány 
přímo s připojovacími hrdly integrovanými již z výroby.

1)  Možné hodnoty média pH od 0,5 do 14
2)  Vzhledem k teplotní odolnosti základního materiálu může teplota média dosahovat  
 až + 85° C 

Systémová šachta POLYCRETE®
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Systémové šachty POLYCRETE® DN 1000 - DN 2600

Varianty přípojek do šachty
Jako varianty přípojek pro 
kameninu, PVC, PP a 
PE-HD a atd se dodávají 
integrované násuvné nebo 
svařované systémy:

Vnitřní průměr 
DN

(mm)

Tloušťka stěny
(mm)

Spoj DN
max. 
(mm)

Užitečná výška
min. 
(mm)

Užitečná výška*
max. 
(m)

Hmotnost 
(kg/m)

1000 40 600 750 4,5 295

1200 50 800 950 5 435

1500 60 1000 1200 4,5 660

1600 60 1000 1200 4 705

1800 70 1200 1450 4 925

2000 90 1400 1650 5,5 1325

2200 100 1500 1750 5,5 1620

2400 140 1600 1900 8 2505

2600 175 1800 2100 10 3420

Orientační hodnoty rozměrů a hmotností systémových a čerpacích šachet *větší užitné výšky jsou možné se zvláštními tloušťkami stěn

Řez

DN 1000 - DN 1200 DN 1000 - DN 2600

Řez Řez

DN 1200 - DN 2600

Střed Nástupnice

Kónus

Stupadlo

Střed Nástupnice 

Šachtová roura

Štěrkopískový podsyp
(protiskluzová nástupnice)

Kyneta 

Podkladní beton 

Základová deska

Zákrytová deska

Střed Nástupnice

Šachtová roura
 

Stupadlo

Štěrkopískový podsyp
(protiskluzová 
nástupnice)

Kyneta 

Podkladní beton 

Zákrytová deska 

max. 333mm

max. 333mm

Kónus

Střed Nástupnice

Šachtová roura

 Střed Nástupnice

Zákrytová deska

 Šachtová roura

 Štěrkopískový podsyp
 (protiskluzová 
 nástupnice)
 
 
 Kyneta 

 Podkladní beton 

 Základová deska

max. 333mm

150

150

Připojení šachty
- kamenina GM

Připojení šachty  
- kamenina GE

Připojení šachty 
- litina

Připojení šachty 
- GFK

Připojení šachty  
- PE-HD

150
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Čerpací šachty POLYCRETE®

Kyselina zde nemá šanci

Tvorbě kyseliny sírové vlivem thiobacillenu v zařízeních odpadních 
vod nelze vždy plánovaně zabránit. Problémy se siřičitany mohou 
způsobit kromě přímého vypouštění odpadních vod obsahujících 
sulfity, také nepříznivé podmínky ve stokové síti, jako je dlouhá 
doba zdržení odpadní vody v potrubí nebo nedostatečné zásobo-
vání kyslíkem. Vzhledem k rozhodujícím rámcovým parametrům 
je nutné hledat příčinu těchto problémů často u čerpacích stanic. V 
tomto agresivním prostředí vykazuje materiál polymerbeton svou 
extrémní chemickou odolnost.
 
POLYCRETE® má vysokou odolnost vůči agresivním médiím (jsou 
možné hodnoty pH od 0,5 do 14) a je proto vhodný pro výstavbu 
čerpacích šachet.
     

Čerpací stanice POLYCRETE® DN 1500 Čerpací stanice POLYCRETE® DN 1000 tlakové kanalizace

Speciální řešení čerpacích šachet POLYCRETE® má však i další 
přednosti. V důsledku instalace šachet ve velkých hloubkách 
(způsobené nutností vytvořit velkoobjemový záchytný prostor 
pod přívodním vedením) je často nutné použít drahé systémy 
pro snížení hladiny podzemní vody. Zde je proto bezespárová, 
většinou jednodílná konstrukce čerpacích šachet POLYCRETE® 
velice výhodná. Kromě toho je vyloučeno riziko netěsností ve spo-
jích.  Integrovaný náběh vytváří sběrný prostor bez  usazenin a je 
vyroben stejně jako dno šachty z materiálu POLYCRETE®. Vnitřní 
prostor šachty je tak chráněn vůči agresivním médiím. Čerpací 
šachty POLYCRETE® jsou samozřejmě vhodné pro montáž hos-
podárnou metodou spouštění. 

Orientační hodnoty rozměrů a hmotností systémových a čerpacích šachet najdete v tabulce na straně 20.
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Individuálně plánované systémy k 
okamžitému napojení

Pro větší připojovací průměry, různé vstupy a výstupy a speciální 
technické požadavky zpravidla již nejsou kompaktní díly systé-
mových šachet dostačující. V těchto případech doporučujeme 
instalaci prefabrikovaných šachet POLYCRETE®, které jsou plá-
novány, navrhovány a vyráběny individuálně v úzké spolupráci s 
uživatelem, a to v závislosti na rozměrech, zatížení a stavebním 
projektu.
   
Tyto oválné a polygonální prefabrikované šachty se sestavují ve 
výrobě v libovolné kombinaci z prefabrikovaných kruhových dílců 
a plochých desek z polymerbetonu. Vzhledem k vysoké pevnos-
ti materiálu mohou mít tyto staticky příznivé konstrukce relativně 
malou tloušťku stěn. Tím se podstatně sníží vnější rozměry a 
hmotnost konstrukce a je tak možné cenově výhodně přepravovat 
a instalovat i velké prefabrikované šachty.

Tovární výroba s optimálními výrobními podmínkami, která není 
závislá na počasí, zajišťuje v rámci projektového stavebního díla 
vyrovnanou kvalitu celého kanalizačního systému. Nedochází tak k 
neuspokojivým kompromisům při montáži přímo na stavbě. Těsné 
napojení prefabrikované šachty POLYCRETE® na kanalizační sys-
tém lze zajistit snadno montovatelnými integrovanými spoji.

Zabrání se tak nebezpečně rostoucím nákladům, nedodržení ter-
mínu a nedostatečné kvalitě. Stavební projekt je pro dodavatele 
stavby, stejně jako pro provozovatele kanalizace díky rychlému 
a termínově přesnému dodání hotové konstrukce šachty POLY-
CRETE® nejen snadno kalkulovatelný, ale také téměř vždy cenově 
výhodnější.

Prefabrikované šachty POLYCRETE®

Příklady prefabrikovaných šachet podle individuálního zadání
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Prefabrikovaná šachta POLYCRETE®  
Celková délka 9,55 m

Individuálně plánované konstrukce šachet - příklady

Tangenciální šachta POLYCRETE® Přepadová šachta POLYCRETE®

Tangenciální šachta POLYCRETE® DN 2000 s odlehčením, 
průlezná trouba DN 800 s dračím profilem 

Poklop a vyrovnávací 
prstence

Kónus POLYCRETE® 
1000/625/600 mm

Stupadlo DIN 1212

Šachtová roura 
POLYCRETE® 
DN 1000/DA 1080 mm

Základová deska  
POLYCRETE® 440/50 mm

Kruhové trouby  
POLYCRETE® (hladké)
DN 800/DA984 mm

POLYCRETE®

Kruhová roura 
hrdlová

1 Vyrovnávací prstence POLYCRETE® PRC-M-AU
2 Šachtový kónus POLYCRETE® DN 1000/625/600 mm
3 Šachtová roura POLYCRETE® DN 1000/DA1080mm, Bl=520 mm
4 Zákrytová deska POLYCRETE®, d= 250 mm (2dílná) včetně 4 otvorů po 1000 mm
5 Stěnová deska POLYCRETE® 4, d= 220 mm
6 Stěnová deska POLYCRETE® 3, d= 220 mm (2dílná)
7 Základová deska POLYCRETE®, d= 220 mm (2dílná)
8 Dělící stěna POLYCRETE® 1 až 4, d= 100 mm včetně otvorů 400 x 400 mm
9 Stěnová deska POLYCRETE® 2, d= 220 mm
10 Stěnová deska POLYCRETE® 1, d= 220 mm (2dílná)

2

3

4

5

6

7

8

 1

9

10

Poklop a vyrovnávací 
prstence



24     www.meyer-polycrete.com

Speciální komponenty POLYCRETE®

Vzhledem ke svým pozitivním vlastnostem je materiál POLYCRE-
TE® vhodný také pro použití na nádrže a potrubní systémy nad rá-
mec rozsáhlého standardního sortimentu. Společnost meyer-PO-
LYCRETE vyvinula během několika desetiletí své činnosti výrobní 
procesy a získala odpovídající znalosti a zkušenosti v oblasti pro-
dukce náročných konstrukčních komponentů  z materiálu POLY-
CRETE®. To jí umožňuje nejen kompletovat systém potrubí a šachet 
POLYCRETE® se speciálními díly, jako jsou prefabrikované šachty, 
tvarovky (oblouky, odbočky,..), tangenciální šachty atd., ale nabí-
zet také nadstandardní řešení. Jedná se například o rekonstrukci 
stavebních děl segmentovými vložkami nebo o doplnění stávající 
stokové sítě o kynety pro odtok kanalizace za bezdeštného období. 

Vzhledem k širokému spektru použití nachází materiál POLYCRE-
TE® uplatnění také mimo kanalizační sektor, např. v průmyslových 
závodech jako alternativní materiál v případech, které lze jinak řešit 
pouze krátkodobě nákladným a nehospodárným způsobem. 

Naším cílem je, aby technické představy našich zákazníků byly 
realitou. Jsme specialisté pro individuální řešení na míru.

Šikmá trouba 1:1  pro železniční přejezd z protlačovací trouby  
POLYCRETE® DN 1800

Úhlový díl POLYCRETE® pro vyvložkování sběrného kanálu

Segmentová vložka POLYCRETE® WN/HN 2550/1830 pro vyvložkování 
sběrného kanálu s integrovaným zatrubněním potoka

38
9

45°

389

38
9

R900

POLYCRETE Glockenmuffen Kanalrohr DN600/DA710

DN600

710

600

DA

60
0Spitzende

Dombeck

28.06.2007

Hoher Weg 7

Segmentbogen DN600/45°

D

C

2

3

B

A

3

2

1

5

C

D

4

6

7

8

A

B

6

5

4

7

8

E

F

Zeichnungsname:

Bauvorhaben:

1

F

E

D-39576 Stendal
Tel. 03931 / 6729-23  Fax 03931 / 6729-30

Maßstab          1:10

A3

Oberfläche

Datum
Name

Bearb.
Gepr.

Änderung
Datum Name

Zust.

A

B

C

D

E

F

G

H

Meyer Rohr+Schacht GmbH

POLYCRETE 

BERLIN

Gewicht ca.345kg

45°obloluk POLYCRETE® DN 600

Protlačovací trouba POLYCRETE® DN 1600 s kynetou DN 400 pro 
bezdeštné období
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Stručně řečeno

• vysoká nosnost
 - trvale bezpečné a mnohostranné použití

• rázově houževnatý a vysoce zatížitelný materiál
 - dynamicky vysoce zatížitelný, odolný vůči
  vysokotlakému čištění, snadné vrtání napojení

• tvarově stálý, mimořádně malé rozměrové tolerance
 - nepropustné spoje, žádná ovalita, žádný posun dna

• integrované, resp. z výroby předmontované spoje trub
 - jednoduchá pokládka, spolehlivá těsnost

• nízká hmotnost = jednoduchá manipulace

• vysoká odolnost vůči korozi, vysoká chemická odolnost
 - dlouhá provozní bezpečnost

• složení materiálu z vysoce kvalitních polyesterových pryskyřic a  
 tlakově pevných křemenců:
 - žádné škody vzniklé osmózou vláken

• vysoká teplotní odolnost až do 85°C teploty médií

• hladké, rovnoměrné, neporézní povrchy
 - vysoká průtočná rychlost, nižší usazování nečistot

• vysoká hustota materiálu
 - zajištění plánovaného zabezpečení proti vztlaku

• individuální plánování a výroba
 - přizpůsobitelné na nejrůznější situace napojení a instalace

• hladké, bezespárové, neporézní a parotěsné povrchy
 - Systémové šachty POLYCRETE®

• dodávky prefabrikátů připravených k okamžité montáži a napojení
 - snadná a rychlá montáž, realizace nezávislá na   
  povětrnostních podmínkách

• kompletní systém
 - Kruhové trouby POLYCRETE®, systémové šachty  
  POLYCRETE® a prefabrikované šachty POLYCRETE®   
  vždy ve vysoké kvalitě z jednoho zdroje

• recyklovatelný materiál
 - další použití např. jako zlomková minerální směs

• trvalá spolehlivost a hospodárný provoz
 - snadná údržba a dlouhá životnost

Vlastnosti trub a šachet POLYCRETE® společnosti meyer-POLYCRETE:



Prodej:

N
r. 

46
0.

1 
05

/1
9 

 1
´ s

ch
m

Obsah této brožury byl pečlivě zkontrolován.

Firma meyer-POLYCRETE a její 
přidružené společnosti neručí za  
problémy vzniklé v důsledku chyb v této 
publikaci.

Zákazníci by se proto měli obrátit 
přímo na společnost HECKL nebo na                                                          
společnost meyer-POLYCRETE, aby si 
ještě před použitím výrobků POLYCRE-
TE® ověřili, zda jsou tyto produkty vhodné 
pro příslušné projekty.

meyer-POLYCRETE GmbH
Hoher Weg 7
D-39576 Stendal
Tel. +49 (0) 39 31 / 67 29 - 0 
Fax +49 (0) 39 31 / 67 29 - 30 
info@meyer-polycrete.com
www.meyer-polycrete.com

Přemyslova 153
278 01 Kralupy nad Vltavou 
Tel. +420 602 578 563 
www.heckl.cz
info@heckl.cz


