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STAVITELSTVO 

Drenážne rúrky DURVINIL 
TYP: RFS, DWS, DS 
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CHARAKTERISTIKA 

Drenážne rúrky DURVINIL sú určené na odvádzanie, prí-
padne zvádzanie vody v zeminách alebo horninách. Na 
povrchu sú vybavené pozdĺžnym rebrovaním a drenáž-
nymi zárezmi. Systém drenážnych rúrok je ďalej rozde-
lený podľa druhu aplikácie na typ RFS, DWS a DS. 

Drenážne rúrky DURVINIL sú kompatibilné s injekčnými 
manžetovými rúrkami DURVINIL, čo umožňuje riešenie 
kombinovaných úloh, napríklad drenáž zvodnelých horni-
nových horizontov s trvalým utesnením vrtu pod a nad 
týmto horizontom. 

POPIS 

Drenážne rúrky DURVINIL sú najčastejšie využívané na 
odvodňovanie svahov ako primárne sanačné opatrenie 
pri zosuvoch, odvodňovaní zemín pri realizácii hĺbených 
jám a zárezov. Veľmi obvyklou aplikáciou je rovnako vy-
konávanie odvodňovacích vrtov pri ražbe podzemných 
diel - tunelov a kolektorov. 

DURVINIL RFS 
Typ DURVINIL RFS je vyrobený z tvrdeného PVC a je ur-
čený na drenáže bežných druhov vôd (zásadité i kyslé) 
a morskej vody. Na oboch koncoch je rúrka vybavená tra-
pézovým závitom. Produkt je dodávaný v štandardnej 
dĺžke 3 alebo 6 m. 

 

Typ DURVINIL DWS je zložený z dvoch, navzájom cen-
tricky umiestnených drenážnych rúrok. Medzikružie je vy-
plnené špeciálnymi patentovanými DUR-O-CELL granu-
lami vyrobenými z termoplastu. Podľa individuálnej 
požiadavky je možné dodať i rúrky s medzikružím vyplne-
ným veľmi jemným pieskom s požadovanou zrnitosťou. 
Typ DWS je určený na trvalé drénovanie hlavne jemno-
zrnných zemín, na realizáciu jímkových vrtov, dlhých vr-
tov na čerpanie pitnej vody, na osadzovanie pozorova-
cích vrtov a podobne. Výhodou tohto typu je znížené 
zanášanie svetlého prierezu rúrky a možnosť čistenia tla-
kovou vodou.  

 
 
Typ DURVINIL DS je určený na odvádzanie vody zo zem-
ných konštrukcií líniových stavieb (železničné násypy, 
podkladové vrstvy vozoviek), alebo ako súčasť drenáž-
nych systémov tunelových stavieb. Tomuto účelu je pri-
spôsobený jednak tvar (podkova) a jednak rozmiestnenie 
drenážnych zárezov, ktoré sa nachádzajú iba v hornej 
klenutej časti profilu. 
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PARAMETRE DRENÁŽNYCH RÚROK 

DURVINIL RFS 

Vonkajší priemer 
(mm) 

Vnútorný priemer 
(mm) 

Hrúbka steny 
(mm) 

Priemer spojníka 
(mm) 

Šírka zárezov 
(mm) 

Vzdialenosť zárezov 
(mm) 

34 27 3,5 41 0,6 - 1,0 - 1,5 9 - 18 - 27 

38 31 3,5 45 0,6 - 1,0 - 1,5 9 - 18 - 27 

50 43 3,5 55 0,6 - 1,0 - 1,5 9 - 18 - 27 

62 52 5,0 69 0,6 - 1,0 -1,5 9 - 18 - 27 

77 66 5,5 85 0,6 - 1,0 - 1,5 9 - 18 - 27 

90 79 5,5 98 0,6 - 1,0 - 1,5 9 - 18 - 27 

100 91 4,5 109 0,6 - 1,0 - 1,5 9 - 18 - 27 

118 105 6,5 127 0,6 - 1,0 - 1,5 9 - 18 - 27 

145 129 8,0 155 1,0 - 1,5 - 2 9 - 18 - 27 

170 152 9,0 181 1,0 - 1,5 - 2 9 - 18 - 27 

200 180 10,0 237 1,0 - 1,5 - 2 9 - 18 - 27 

230 205 12,5 243 1,0 - 1,5 - 2 9 - 18 - 27 

285 257 14,0 295 1,5 - 2 9 - 18 - 27 

Poznámka: Zvýraznené hodnoty v stĺpci "Šírka zárezov" a "Vzdialenosť zárezov" označujú štandardne vyrábané typy, ostatné uvedené 
rozmery sú len na vyžiadanie. 

Príklad osadenia drenážneho vrtu zostavou drenážnych a injekčných trubiek DURVINIL 
 

 

 

Odporúčané priemery drenážnych vrtov 

Priemer vývrtu 
(mm) 

Priemer drenážnej rúrky 
(mm) 

90 - 130 34 - 62 

130 - 160 62 - 90 

160 - 200 90 - 118 

 

Drenážna kapacita rúrok (šírka zárezov 1 mm) 

 

Upozornenie: Hodnoty kapacity odpočítané z grafu sú len orien-
tačné, pre získanie presných údajov kontaktujte pracovníkov 
Minova Bohemia. 

DURVINIL RFS 
drenážna rúrka 

DURVINIL - injekčná 
manžetová rúrka 

Zvodnelé prostredie 
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PARAMETRE DRENÁŽNYCH RÚROK 

DURVINIL DWS 

PARAMETRE DRENÁŽNYCH RÚROK 

DURVINIL DS 

VYHLÁSENIE 

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú stavu našich 
vedomostí a skúseností k dátumu vydania, ktorý je uve-
dený v päte dokumentu. Stav vedomostí a skúseností sa 
ďalej rozvíja. Dbajte prosím o to, aby ste vždy používali 
aktuálne vydanie technického listu. 

Popis použitia výrobku v tomto technickom liste nemôže 
mať na zreteli zvláštne podmienky a vzťahy, ktoré sa pre-
javujú v jednotlivých prípadoch. Vyskúšajte preto náš vý-
robok vždy pred používaním na jeho vhodnosť pre kon-
krétny účel použitia. 

Použitie, spracovanie a aplikácia nášho výrobku prebie-
hajú prirodzene mimo naše možnosti kontroly. Podliehajú 
preto výhradne Vašej zodpovednosti práve tak ako výsle-
dok spracovania, ktorý bol dosiahnutý na základe našich 
užívateľsko-technických informácií. 

Žiadny údaj v tomto technickom liste nepredstavuje zá-
ruku v právnom zmysle. Vyhlasujeme, že za výrobok ru-
číme len v rámci zmluvných dojednaní vedúcich k jeho 
získaniu. 

 

 

 

 

MINOVA BOHEMIA s.r.o. 
Lihovarská 1199/10 
716 00 Ostrava-Radvanice | CZ 

T +420 596 232 801 
E minova.cz@minovaglobal.com 

www.minova.cz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vonkajší priemer 
(mm) 

Vnútorný priemer 
(mm) 

Priemer spojníka 
(mm) 

Sila filtračnej vrstvy  
(mm) 

Drenážna plocha  
(cm2/m) 

62 27 69 10,5 60 

90 43 97 16 100 

118 55 127 23 130 

145 82 155 22,5 200 

170 108 181 20,5 135 

230 159 243 24 200 

Max. vonkajší 
priemer  

(mm) 

Šírka základne  
(mm) 

Výška profilu 
(mm) 

Hrúbka steny 
(mm) 

Šírka zárezov 
(mm) 

Vzdialenosť 
zárezov 

(mm) 

Drenážna plocha 
(cm2/m) 

100 62 90 2,5 1,5 19,5 90 

150 95 140 3,5 1,5 19,5 150 

200 125 185 3,5 1,5 19,5 190 


