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Systemy wykładzin CIPP UV
DO NAPRAW KANAŁÓW
o małych średnicach
Michał Andrzejewski / Gamm-Bud sp. z o.o.

W ostatnich latach na rynku
renowacyjnym obserwujemy
postępujące zmiany w zakresie wyboru wykładzin
renowacyjnych i sposobu ich
utwardzania. Coraz większą popularnością cieszą się
rękawy utwardzane promieniowaniem UV, a systemy
wykładzin CIPP UV znajdują
również coraz szersze zastosowanie w przypadku
przewodów o małych
średnicach – do DN250
O tym, że technologia napraw kanałów z wykorzystaniem wykładzin utwardzanych promieniowaniem UV stała się już standardem,
nie trzeba nikogo szczególnie przekonywać.
Często słychać jeszcze w naszej branży głosy
broniące technologii utwardzania parą wodną lub wodą oraz argumenty wskazujące na
przewagę rękawów ﬁlcowych nad szklanymi,
jednak i tu sytuacja ulega zmianie. Mamy już
wszak rękawy kombinowane, gdzie nośnikiem

FOT. 3. Jednostka sterująca z podajnikiem
SpeedyLight
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FOT. 1. Bęben inwersyjny LumCure

FOT. 2. Jednostka sterująca LumCure

żywicy jest i tkanina szklana, i ﬁlc poliestrowy.
A takie wykładziny można utwardzać zarówno
parą, jak i ultraﬁoletem. Co prawda, dotyczy to
na razie średnic do DN300 i rękawów o grubości ścianek od 3 do 6 mm, jednakże ewidentną
zaletą utwardzania promieniami UV jest szybszy przebieg tego procesu.

Coraz więcej renowacji
przewodów o małych
średnicach
W Polsce, gdzie stan sieci kanalizacyjnych w wielu miastach jest często bardzo zły,

FOT. 4. Kompletny zestaw SpeedyLight
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skupiamy się głównie na naprawie kanałów
o dużych i bardzo dużych średnicach. W tym
obszarze zrobiono już wiele i powoli inwestorzy zaczynają się koncentrować także na tych
przewodach o mniejszych średnicach, tym
bardziej że są one jako element sieci równie
ważne, jak te wielkośrednicowe.
W przypadku średnic do DN250 prawie
50% stanowią kanały DN150, 20% to przewody DN100, 15% – DN200, 10% – DN125,
a 5% – DN250. Dotychczas naprawy takich
kanałów realizowane były najczęściej z wykorzystaniem rękawów ﬁlcowych, aplikowanych metodą inwersji i utwardzanych gorącą

FOT. 5. Bęben kablowy
z podajnikiem BlueLight

FOT. 6. Przekrój rękawa
F Liner

BEZWYKOPOWA RENOWACJA 
Inżynieria Bezwykopowa

Firma

Urządzenie

Zakres średnic
[mm]

Długość
instalacji [m]

Moc

Długość fali
świetlnej

Prędkość utwardzania [m/min]

SewerTronics

SpeedyLight UV LED

100–250

50/70

1200 W

400 nm

0,3 do 1,3

BlueLight

BlueLight

100–250

40/50/100

1500 W

450 nm

0,4 do 1,3

Brawoliner

LumCure

100–250

30/60

3 x 200 W

brak danych

brak danych

TAB. 1. Parametry zestawów CIPP UV

5%
20%

15%

DN100
DN125

10%

DN150
DN200
DN250

50%

RYS.
RYS.1.1. Rozkład procentowy średnic kanałów w zakresie
Rozkład
do DN 250
procentowy
mm
średnic kanałów w zakresie do DN 250 mm

wodą. Nie opłacało się angażować zestawów
UV do tak małych średnic, chyba że były to
długie odcinki w bliskich sobie lokalizacjach.
Ta sytuacja w okresie ostatnich dwóch, trzech
lat uległa diametralnej zmianie. Pojawiły się
specjalne zestawy do utwardzania światłem
UV linerów o małych średnicach, właśnie takich do DN250. Przy okazji warto tutaj wspomnieć, że posiadanie patentu na głowice LED
do utwardzania ultraﬁoletem przez jedną ﬁrmę blokowało rozwój tej technologii. Ale, jak
wiemy, życie nie znosi próżni i znalazły się inne
rozwiązania, co powoduje, że powstają nowe
systemy, na czym my, jako wykonawcy i użytkownicy korzystamy.

Naprawy kanałów o średnicach do DN250 – co oferuje
rynek europejski?
Aktualnie na rynku europejskim dostępne są
trzy zestawy do napraw kanałów o średnicach

RYS. 2. Wykres prędkości utwardzania dla urządzeń SpeedyLight

do DN250 przy użyciu ultraﬁoletu. Wszystkie
trzy działają na podobnej zasadzie, a mianowicie przesączony żywicą rękaw wprowadzany jest
do kanału z bębna inwersyjnego i kalibrowany
(rozdmuchiwany) sprężonym powietrzem, tak
jak w przypadku klasycznych instalacji. Następnie, przez trójnik znajdujący się między bębnem inwersyjnym a kanałem, wprowadzana
jest głowica ze źródłem światła LED lub krótki
łańcuch świetlny z żarnikami. W obu przypadkach źródło światła wyposażone jest w kamerę,
która w trakcie przesuwania go do końca rękawa pozwala na skontrolowanie prawidłowości
ułożenia wykładziny. Podczas wycofywania
głowicy z włączonymi lampami (diodami LED)
następuje utwardzenie linera. Ruch głowicy odbywa się dzięki podajnikowi ciągnącemu (lub
pchającemu) kabel zasilający. Oczywiście cały
proces jest sterowany elektronicznie i może być
dokumentowany w jednostce sterującej.
Oferowane w tym przypadku rękawy to wykładziny z ﬁlcu poliestrowego z wewnętrzną

folią polietylenową PE i zewnętrzną folią z poliuretanu PU. Rękawy posiadają szef wzdłużny. Jedynie ﬁrma Bravoliner proponuje rękaw
bezszwowy, o dużej rozciągliwości. Wszystkie
ﬁrmy dostarczają żywice bezstyrenowe (winyloestrowe), jednokomponentowe, niewymagające mieszania z innymi składnikami.
Przesączanie wykładzin może odbywać się na
placu budowy przy użyciu standardowych zestawów do przesączania i walców kalibrujących.
Proces ten może odbywać się także poza placem
budowy. Jedynym warunkiem jest zapewnienie
w trakcie pracy, transportu i na etapie przechowywania ochrony przed światłem słonecznym
i innymi źródłami promieniowania UV.
W opisanych powyżej rozwiązaniach tkwi
olbrzymi potencjał i będą się one bardzo szybko rozwijały. Obecnie na świecie pracuje już
ponad dwadzieścia typów zestawów do utwardzania wykładzin promieniowaniem ultraﬁoletowym. Budujące jest to, że jedną z najszybciej rozwijających się ﬁrm w tym obszarze jest
ﬁrma z polskimi korzeniami, a urządzenia są
produkowane w Polsce. 
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RYS. 3. Schemat bębna inwersyjnego
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STYCZEŃ - MARZEC / 1 / 2018 / 69

[1] BI Umweltbau, strona internetowa www.
bi-medien.de, 2018
[2] BLUELIGHT GmbH, strona internetowa
www.bluelight-gmbh.de, 2018
[3] SEWERTRONICS™ POLAND, strona internetowa www.sewertronics.com, 2018

79

