INSITUMAIN

®

Renowacja przewodów rozdzielczych i magistralnych za pomocą rury utwardzanej na miejscu

System InsituMain® jest doskonały do
odnawiania przewodów wodociągowych
rozdzielczych i magistralnych o średnicy do
DN2400 mm.
Firma Insituform Technologies, LLC rozszerza rynek renowacji
przewodów, oferując najnowsze innowacje w zakresie
technologii rury utwardzanej na miejscu (CIPP), w szczególności
zaprojektowanej dla przewodów wodociągowych. Bazując na
45-letnim doświadczeniu i ponad 600,000 m bezwykopowej
renowacji przewodów ciśnieniowych, z dumą prezentujemy
system InsituMain®, który jest naszym najnowszym osiągnięciem
w zakresie odnowy przewodów ciśnieniowych.
System InsituMain® jest certyfikowany według Normy 61
NSF/ANSI. Projekt oraz sposób produkcji wykładziny jest
dostosowywany do wymagań konkretnego zdania. Może
funkcjonować jako wykładzina interaktywna lub niezależne
rozwiązanie, spełniające potrzeby związane z renowacją
danego przewodu wodociągowego.

Wszystkie procesy produkcji oraz instalacji wdrożone
w Insituform są zgodne z powszechnie uznanymi normami
ISO oraz wewnętrznym programem kontroli jakości firmy
Insituform. Jako przedsiębiorstwo zintegrowane wertykalnie,
ponosimy odpowiedzialność za inżynierię, prace
badawczo-rozwojowe, produkcję, instalację oraz serwisowanie
spełniające Państwa potrzeby w zakresie renowacji. Nasze
systemy są tak zaprojektowane, aby zapewnić ciągłość oraz
wysoką wydajność.
Wykładzina systemu InsituMain® przeznaczona jest do
instalacji wewnątrz istniejącego przewodu, co eliminuje
ryzyko przerwania lub uszkodzenia pobliskich urządzeń
innych systemów infrastruktury podziemnej. Bezwykopowa
metoda instalacji zmniejsza społeczne i środowiskowe koszty
odnowy rurociągów dzięki minimalizacji emisji dwutlenku
węgla, hałasu, utrudnień w ruchu drogowym oraz problemów
związanych z bezpieczeństwem, istniejących w przypadku
tradycyjnych wykopowych metod wymiany rurociągów.

INSITUMAIN ®
Struktura systemu InsituMain®

Certyfikacja produktu

System InsituMain® jest materiałem składającym się z
włókien poliestrowych, włókna szklanego oraz specjalnie
opracowanej mieszanki żywic epoksydowych. Cienka warstwa
polietylenu bądź polipropylenu na wewnętrznej powierzchni
zwiększa gładkość rury, redukując tarcie powierzchniowe oraz
zapewniając dodatkową ochronę antykorozyjną dla rury.

Certyfikowany według normy 61 NSF/ANSI

System InsituMain® został zaprojektowany, aby spełniać
wymagania dot. systemów wykładzin AWWA klasy IV,
jako w pełni strukturalna wykładzina niezależna od rury
przewodzącej jak również spełniać wytyczne ASTM F1216.
Ponadto system InsituMain można stosować w częściowo
uszkodzonych rurociągach jako system wykładziny klasy III,
współpracujący z istniejącym rurociągiem. Jest to tak zwana
wykładzina semi-strukturalna. System InsituMain® posiada klasę
ciśnienia wewnętrznego do 10 bar. Posiadając takie właściwości
system InsituMain® można uznać za równorzędny do wymiany
istniejącej infrastruktury na nową rurę, bez przerw w dostawach
oraz kosztów typowych dla tradycyjnych wykopowych metod
wymiany rurociągów.
System InsituMain® umożliwia zamknięcie ubytków powstałych
na skutek korozji, dziur oraz nieszczelnych połączeń
w głównym przewodzie w sposób trwały. Jako system
wykładziny interaktywnej, InsituMain® może być ekonomiczną
alternatywną metodą renowacji, pod warunkiem, że rura nie
posiada uszkodzeń strukturalnych.
System InsituMain® nie tylko zapewnia strukturalną renowację
starego przewodu, ale oferuje także dodatkowe korzyści
zabezpieczając rurę przed korozją wewnętrzną, narastaniem
osadów oraz dalszym ograniczaniem przepływu. Często
poprawia zdolności przepływu hydraulicznego w porównaniu z
istniejącą rurą przewodową.
Filc poliestrowy
nasączony żywicą
Powłoka
termoplastyczna

Instalacja systemu InsituMain®
Etap pierwszy: Wykonanie bypassów
(w razie konieczności) oraz wykopanie
komór roboczych w celu uzyskania
dostępu do istniejącego wodociągu.
Oczyszczenie rurociągu i inspekcja
kamerą przemysłową (CCTV).
Etap drugi: Zamknięcie przyłączy
przy pomocą robota iTAP®, aby
zapobiec wypływaniu żywicy
podczas utwardzania.
Etap trzeci: Instalacja rękawa
systemu InsituMain® wewnątrz rury
przewodowej z wykorzystaniem
ciśnienia wody. Po utwardzeniu
gorącą wodą następuje wystudzenie
rury i obcięcie końców.
Etap czwarty: Hydrostatyczna próba
ciśnieniowa; przywrócenie przyłączy
za pomocą robota iTAP®. Następnie
inspekcja powykonawcza przy użyciu
kamery przemysłowej.
Etap piąty: Dezynfekcja nowego
wodociągu. Połączenie odcinków po
renowacji z istniejącym systemem
za pomocą standardowych złączek.
Na zakończenie – zakopanie komór
roboczych i demontaż tymczasowego
bypass-u.

Przywrócenie przyłączy
Przyłącza na istniejącym rurociągu przywraca się za pomocą
robota z wnętrza magistrali po renowacji. Dzięki innowacyjnej
technologii robotów iTAP® firmy Insituform możliwa jest lokalizacja
istniejących przyłączy i w ich miejscu zostają precyzyjnie
wywiercone odpowiednie otwory.

Wzmocnienie
włóknem szklanym

Standardy projektowe i badawcze
System InsituMain® został zaprojektowany tak, aby spełniać
wymagania normy ASTM F1216. Po instalacji system
InsituMain® poddawany jest próbom ciśnieniowym zgodnie z
tymi normami.
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