Rumpuputket

Rumpuputket

MONIIN ERI KÄYTTÖKOHTEISIIN

Kierresaumatut rummut
ja putkisillat pohjoisen vaativiin olosuhteisiin
ViaConin RUMTEC–putket ovat kustannustehokas ja kestävä ratkaisu
rumpuputkien, sadevesilinjastojen ja putkisiltojen rakentamiseen
Suomen vaativiin ja vaihteleviin olosuhteisiin.
Pohjoinen ilmasto ja maaperä asettavat ainutlaatuisia vaatimuksia
infrastruktuurin rakentamisessa käytettäville tuotteille. Oy Viacon Ab on
ollut jo yli 35 vuoden ajan merkittävä putkitoimittaja Suomessa. Tarjoamme
ratkaisut infrarakentamisen kaikille osa-alueille. Onnistunut lopputulos
saavutetaan tunnistamalla asiakkaamme tarve ja vastaamalla oikealla
tuotteella ja käyttösovelluksella.
Tutustu RUMTEC-teräsputkiin ja muovirumpuihin sekä
korjausrakentamisen ratkaisuihimme ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme!
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Teräsputket

Teräsputket
Sinkitystä teräsnauhasta valmistetut putket ovat
kustannustehokas ratkaisu rumpuputkien,
sadevesilinjastojen ja putkisiltojen tekemiseen.
Teräsputket ovat joustavista rumpurakenteista ainoat, jotka
kestävät suuria akselikuormia pienillä peitesyvyyksillä.
RUMTEC-rumpuputkien materiaalina käytetään sinkittyä terästä
G600, G1000 ja G1200. Voimakkaasti suolatuilla teillä teräsputkien
vaadittu käyttöikä saavutetaan polymeeripinnoitteisella
teräsmateriaalilla.
RUMTEC–rumpuputkien halkaisijakoot ovat 300 mm–4500 mm.

Toimitus
Putket toimitetaan tehtaalta suoraan työmaalle sovittuna
ajankohtana. Teräsputki on nostettavissa yhtenä rakenteena
kaivantoon, mikä nopeuttaa putken asentamista.
Tarvittaessa rumpuputkea on helppo jatkaa joko
sileällä tai profiloidulla pulttikiristeisellä pantaliittimellä.
Suurilla halkaisijoilla vaihtoehtoisena ratkaisuna voidaan
käyttää pienempihalkaisijaisia rinnakkaisputkia.

Hiekkatiiviit
holkkiliitokset

Kiristettävät
pantaliitokset

Profiloidut
pantaliittimet

Polymeeripinnoitettu
sinkitty teräsputki
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Polymeeripinnoitettu
sinkitty teräsputki
Polymeeripinnoitettu putki soveltuu vaativiin olosuhteisiin,
kuten voimakkaasti suolatuille moottoriteille.
Pinnoite on osoittautunut kestäväksi vaativissa ympäristöissä sekä
kemiallista että mekaanista kulutusta vastaan. Putki on mahdollista
asentaa meriveteen ja sitä voidaan käyttää myös rannikkoseutujen
sulfidimailla. Kaikissa kohteissa oletettu käyttöikä on 100 vuotta.
Polymeeripinnoite on aina sinkityn teräslevyn molemmilla puolilla.
Näin se suojaa sekä ulkopinnan kuljetusten ja rakentamisen
aiheuttamia rasituksia vastaan että sisäpinnan kulutusta vastaan.

Luontoystävällinen vaihtoehto
Kierresaumattuihin teräsputkiin voidaan jo valmiiksi tehtaalla
asentaa esimerkiksi kalalaippoja ja pieneläimiä varten kulkuhyllyjä.
Polymeeripinnoitettu putki on hyväksytty
Liikenneviraston kaikkiin kohteisiin.
Suunnittelussa ja asennuksessa noudatetaan ohjetta InfraRYL 2010.
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Quattro -muoviputket

Quattro-muoviputket
Quattro-putkia käytetään rumpuina ja sadevesilinjoina.
Putkessa on kaksoisseinämärakenne, jossa on sileä sisäpinta
ja profiloitu ulkopinta. Valmistusmateriaalina käytetään
polypropeenia (PP).
Varastokoot ovat 200 mm–800 mm, pituudet 6 m ja 8 m.
6 metrin putkissa on kiinteä muhvi.
Putket täyttävät InfraRYL 2010 vaatimukset ja valmistetaan
aina rengasjäykkyysluokassa SN8.

Korjausrakentaminen
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Korjausrakentaminen
Sujutuskorjaus
Sujutusrakenteen avulla vaurioitunut putki voidaan korjata tietä
katkaisematta materiaalista ja muodosta riippumatta. Rakenteena
voidaan käyttää kokonaista putkea tai puolipohjausta.
Kokonaista putkea käytettäessä se varustetaan tehtaalla
vetokelkalla ja nosteen vastaanottavalla rakenteella.
Puolipohjausta käytettäessä se varustetaan tehtaalla
vetokelkalla ja kiinnitysosilla vanhaan putkeen.
Uutena menetelmänä on halkaistun putken sujutus,
jolloin aukon pienennys voidaan minimoida.

Jatkosputki
Olosuhteiden muuttuessa, kuten tietä levennettäessä, rumpuja
voidaan joutua jatkamaan. Hyväkuntoista putkea ei kannata purkaa.
Jatkaminen on helpointa hoitaa Rumtec-jatkosputkella. Näin
levennystyö ei häiritse liikennettä.
Vanhan putken materiaali ja muoto voi olla mikä vain.
Liitoskappale tehdään vanhan putken mittojen mukaan ja
kiinnitetään tehtaalla uuteen osaan.
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Kohteita, joissa on käytetty
muovipinnoitettua teräsputkea
Näissä hankkeissa Oy Viacon Ab toimitti kokoluokan
600 mm – 4500 mm rumpuja, siltoja, sade- ja
lauhdevesilinjoja sekä IV-kanavia.
Vt 8 parantaminen välillä
Hangassuo–Niittymaa, Pori
– rummut
Itäinen ohikulkutie, Seinäjoki
– rummut ja putkisiltoja
Kupittaan puiston hulevesi, Turku
– hulevesilinja
Vt 8 Raisio-Nousiainen
– rummut
E18 moottoritie, Turku
– rummut ja putkisilta
ELY-keskusten silta- ja rumpu-urakat, koko Suomi
– rummut ja putkisillat, osa meriveteen
UPM Kymmene, Pietarsaari
– kaksi lauhdevesilinjaa
Honkajoki Oy, Honkajoki
– poistoilmakanava biosuotimelle
E18 Hamina–Vaalimaa moottoritie
– rummut
Vt 4 Oulu
– rummut
Vt 5 Mikkeli
– rummut
Mellunkylänpuro Helsinki
– rumpulinja kalalaipoin

Käyttökohteitamme

Oy ViaCon Ab
Vernissakatu 8
FI – 01300 Vantaa
www.viacon.fi
viacon@viacon.fi
puh: 020 7415 400

