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NordiTube Technologies - Production

NordiTube Technologies Ibérica

RTi ჩეხეთი

RTi აზია-ოკეანეთი

RTi იტალია

RTi პოლონეთი

RTi რუმინეთი

NordiTube Technologies

RTi ავსტრია (სათავო ოფისი)

RTi გერმანია

RTi Germany Rohrleitungsbau

RTi სლოვაკეთი

შპს RTi Rohrtechnik international წარმოადგენს მთელს მსოფლიოში მომუშავე კორპორაციულ 
ჯგუფს სათავო ოფისით ავსტრიაში.

ჯგუფის სპეციალიზაციაა სამოქალაო მშენებლობა და უკვე 30 წელზე მეტია, რაც კომპანია 
მოღვაწეობს ინსპექტირებაში და ყველა ტიპის უტრანშეო ტექნოლოგიების განხორციელებაში 
მილების აღდგენასთან დაკავშირებული პროექტებითვის, მათ შორის, ჩამდინარე წყლების, 
სასმელი წყლის, გაზისა და ნავთობის მილებისთვის.

ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილება, ჩვენი მაღალი კვალიფიკაციისა და მოტივირების მაღალი 
დონის მქონე თანამშრომლები ისევე, როგორც ჩვენი ინოვაციური და გამოცდილი ტექნოლოგიები, 
გვაძლევს საიმედო და პირველი კლასის ხარისხის მქონე პროდუქციის და მომსახურების 
მოწოდების საშუალებას.

RTi ROHRTECHNIK
INTERNATIONAL-ის შესახებ

RTi-ის შესახებ

რენოვაციის მეთოდები

• შიდა ჩასაფენის ჩასმა მილებში 
ტრანშეის გაუთხრელად

• შიდა ჩასაფენის ჩასმა მილებში 
მჭიდროდ მორგებით

• შიდა ჩასაფენის უწყვეტად ჩასმა 
მილებში

• შიდა ჩასაფენის ჩასმა მილებში 
ერთმანეთისგან გამოყოფილად 
(დისკრეტულად) 

• შიდა ჩასაფენის სეგმენტებად 
ჩასმა მილებში  

• შიდა ჩასაფენის სპირალურად 
ჩასმა მილებში

შეკეთების მეთოდები

• რობოტული სისტემა

• შემამჭიდროვებელი რგოლი

• მოკლე შიდა ჩასაფენის 
სისტემა

სტრუქტურული რეაბილიტაცია

•  ინჟექტირება

• დაფარვა დამცავი გარსით

• ხელით შეკეთება

• ლიუკის ჩარჩოს აღდგენა

• შიდა ჩასაფენი

შეცვლის და განახლების 

მეთოდები

•  მილის გახეთქვა

• გაუბერავი შიდა ჩასაფენის 
გატარება მილში

•  მილსადენის მოწყობა

• გარედადგმულობის 
დანადგარები

• ნაგავსაყრელის მოწყობა

• სამოქალაქო მშენებლობის სხვა 
სამუშაოები

• წმენდა

• ვიდეოდაკვირვება და ანალიზი

• პროგრამული უზრუნველყოფა

მილების რეაბილიტაცია სამოქალაქო მშენებლობა ინსპექტირება

რას უნდა მოელოდეთ

ჩვენი მომსახურების პორტფოლიო

ხარისხი

ჩვენი პროდუქცია და მომსახურება 
ხასიათდება მაღალი ხარისხით, 
საიმედოობით, ხოლო მომსახურება 
შესა-ბამისობით განრიგებთან.

„ნოუ-ჰაუ“

უწყვეტი ტექნოლოგიური 
განვითარება და თანამშრომლების 
კვალიფიკაციის მუდმივ ამაღლებასთან 
დაკავშირებული პროგრამები 
კომპანიას აძლევს საშუალებას, არ 
ჩამორჩეს უახლეს ტექნოლოგიებს.

ინოვაცია

ჩვენი შიდა კვლევებისა და განვი-
თარების დეპარტამენტთან ერთად 
ჩვენ მუდმივად ვაუმჯობესებთ და 
ვაახლებთ ჩვენს ტექნოლოგიებს, 
სისტემებსა და პროდუქციას. ეს 
მიღწევები შემდგომში კიდევ უფრო 
ფართოვდება თანამშრომლობის 
საფუძველზე ჩვენს კლიენტებთან და 
მომწოდებლებთან.

ჩვენი მომსახურება 3
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Rohrtechnik international ჯგუფი გთავაზობთ მილების შეკეთების, აღდგენის და განახლების 
უტრანშეო ტექნოლოგიების ყოვლისმომცველ პორტფოლიოს. 

მილების უტრანშეო რეაბილიტაციას გააჩნია უპირატესობათა მთელი რიგი:

• მიწისზედა და მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურის დაცვა
• მოძრაობის მინიმალური შეფერხება
• მცირე ხმაური და მტვრით გამოწვეული დაბინძურების დაბალი დონე
• გარემოს დაცვა CO2-ის შემცველი გამონაბოლქვის შემცირებით
• სამუშაოს შესრულება განსაკუთრებით მცირე დროში
• მაღალი ეკონომიკური ეფექტიანობა
• მილსადენის სისტემის ფუნქციონირების აღდგენა მრავალი წლით

მსოფლიოში არსებულ მილსადენები იმყოფება დაძველების, ნადებების გაჩენის და კოროზიის 
საფრთხის ქვეშ. მჟონავი ელემენტები და ბზარები წარმოადგენს საფრთხეს გარემოსთვის და იწვევს 
ისეთი ძვირფასი რესურსების დაკარგვას, როგორიცაა სასმელი წყალი, გაზი ან ნავთობი. მილების 
ღია წესით შეცვლას ჭირდება დიდი დრო, ხარჯები, იწვევს ხმაურს და ძალიან ხშირად მოძრაობის 
შეფერხებას. ჩვენი უტრანშეო ტექნოლოგიები წარმოადგენს თანამედროვე გადაწყვეტილებას, 
რომელსაც წარმატებით ვიყენებთ მრავალი წლის მაძილზე სარეაბილიტაციო პროექტებში როგორც 
სახელმწიფო, ასევე კერძო ქსელების ოპერატორებისთვის და ხელს ვუწყობთ მილსადენების 
სისტემების სწრაფ, ეფექტიან და გარემოსთვის მისაღები ფორმით შეკეთებას და განახლებას.

განახლების მეთოდები:

• შიდა ჩასაფენის ჩასმა მილებში ტრანშეის 
გაუთხრელად

• შიდა ჩასაფენის ჩასმა მილებში მჭიდროდ 
მორგებით

• შიდა ჩასაფენის უწყვეტად ჩასმა მილებში
• შიდა ჩასაფენის ჩასმა მილებში 

ერთმანეთისგან გამოყოფილად 
(დისკრეტულად)

• შიდა ჩასაფენის სეგმენტებად ჩასმა მილის 
• შიდა ჩასაფენის სპირალურად ჩასმა მილებში

შეცვლის და განახლების მეთოდები:

•  მილის გახეთქვა
•  გაუბერავი შიდა ჩასაფენის გატარება მილში

მილების რეაბილიტაცია

შეკეთების მეთოდები:

•  რობოტული სისტემა
• შემამჭიდროვებელი რგოლი
• მოკლე შიდა ჩასაფენის სისტემა
• დატბორვის მეთოდი

სტრუქტურული რეაბილიტაცია:

• ინჟექტირება
• დაფარვა დამცავი გარსით
• ხელით შეკეთება
• ლიუკის ჩარჩოს აღდგენა
• შიდა ჩასაფენი

მილების რეაბილიტაცია

RTi Rohrtechnik international ჯგუფი 25 წელზე მეტია, რაც წარმატებით იყენებს r.tec® 
მჭიდროდ მორგების მეთოდს.

მჭიდრო თანამშრომლობით პლასტმასის მილების წამყვან მწარმოებლებთან RTi მუდმივად 
ანვითარებს ამ სისტემას მოწინავე ტექნოლოგიის უზრუნველსაყოფად სასმელი წყლის, გაზის, 
სამრეწველო და ჩამდინარე წყლების მილსადენების რეაბილიტაციისთვის. მილების აღდგენის 
მოცემული ტექნოლოგია ეფუძნება მაღალი სიმჭიდროვის მქონე პოლიეთილენის მილს, რომელიც 
დეფორმირდება ქარხანაში.

დეფორმაციის პროცესი ამცირებს ახალი მილის დიამეტრს, თითქმი, 25-30%-ით, ისე რომ მისი 
დაზიანებულ მილში შეყვანა გაადვილებულია. დეფორმირებული მილის დაზიანებულ მილში 
შეყვანის შემდეგ გამოიყენება წნევა და ცხელი ორთქლი, რაც მილს უბრუნებს თავის საწყის 
ფორმას. აღნიშნულის შედეგად, პოლიეთილენის მილი „მჭიდროდ ეკვრის“ დაზიანებული მილის 
შიდა კედელს.

აღნიშნული მეთოდი იძლევა რამდენიმე ასეული მეტრის ამგვარი მილის შეყვანის საშუალებას 
ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში. იგი იწარმოება სხვადასხვა დიამეტრის, 150-დან 400 მმ-მდე.

სპეციფიკაცია  (შიდა ჩასაფენის მოწყობა დეფორმირებული მილებით)

შიდა ჩასაფენის ჩასმა მილებში მჭიდროდ მორგებით

განახლების მეთოდები

r.tec® Close Fit

უპირატესობები:

•  პოლიეთილენის ახალი მილები 
მუხლების გარეშე

• გამოიყენება როგორც წნევის 
ქვეშ მყოფ, ასევე თვითდინებით 
მომუშავე მილებში

• გამოიყენება სხვადასხვა მიზნით - 
სასმელი წყლისთვის, გაზისთვის, 
ნავთობისა და ჩამდინარე 
წყლებისთვის

• შესაძლებელია ასეთი მილების 
მრავალი ასეული მეტრის სიგრძის 
გაყვანა

• არავითარი სივრცე მილსა და 
ჩასაფენს შორის, თუმცა ოდნავ 
მცირდება დიამეტრი

• სამუშაო წნევა 10 ბარამდე. 
ასევე შესაძლებელია უფრო 
მაღალი წნევის გამოყენებაც, რაც 
დამოკიდებულია დაზიანებულ 
მილზე

მილების რეაბილიტაცია 5

გამოყენება წყალი, გაზი, ნავთობი, კანალიზაცია, 
მრეწველობა, საგანგებო მიზნები

დიამეტრის დიაპაზონი (მმ) 150–400

დიამეტრის შეფარდება კედლის 
სისქესთან

ზომების
სტანდარტული

შეფარდება

17, 26, 32

დაზიანებული მილის მასალა ყველა ტიპის მასალისთვის

რეაბილიტაციის მაქსიმალური 
სიგრძე

(მ) დამოკიდებულია ზომაზე; რამდენიმე ასეული 
მეტრი

ტერმინალის ინტეგრირება სტანდარტული გადაწყვეტილებები 
პოლიეთილენის მილებისთვის; მაგალითად, 
მილისები, ფიტინგები და ა.შ.

შეერთების ტექნოლოგია სტანდარტული გადაწყვეტილებები 
პოლიეთილენის მილებისთვის; მაგალითად, 
უნაგირების ბურღვა
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შიდა ჩასაფენის მოწყობა ტრანშეის გარეშე თვითდინებით მომუშავე მილებში

RTi Rohrtechnik international ჯგუფი უკვე 20 წელია, რაც წარმატებით იყენებს შიდა ჩასაფენის 
ტრანშეის გარეშე მოწყობის მეთოდს.  მუდმივად ხდება მასალების და დანადგარების განახლება 
ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით. მილების აღდგენის აღნიშნული ტექნოლოგიები 
ეფუძნება ფისით გაჯერებულ, დრეკად შიდა ჩასაფენებს, რომლებიც იდგმება დაზიანებულ მილში, 
ხოლო შემდეგ მაგრდება. შიდა ჩასაფენის დრეკადობა იძლევა 200 მეტრის და მეტი სიგრძის 
ჩასაფენის ჩასმის საშუალებას ერთ ჯერზე. ამგვარი მეთოდი, ჩვეულებრივ, ასევე ერგება მილში 
არსებულ მოხრილობებსაც.

ეპოქსიდური ფისის შიდა ჩასაფენი

• არმოქეჩის (иглопробивной войлок) 
შიდა ჩასაფენი პოლიეთილენის/
პოლიპროპილენის დამცავი საფარით

• ეპოქსიდური ფისით გაჯერება ობიექტზე
• ინვერსიის პროცესი
• სითბურ-ტენიანი დამუშავება
• დიამეტრი 50-1400 მმ 

პოლიესტერული მინაპლასტიკი

• მინის ფენის აგება შიდა და გარე კილიტით 
(фольга)

• პოლიესტერის (ISO-NPG) ან ვინილ-
ესტერის ფისი

• გაჯერებული ქარხანაში
• დამუშავება ულტრაიისფერი 

ტექნოლოგიით
• დიამეტრი 150-1600 მმ

პოლიესტერის ფისის შიდა ჩასაფენი

• არმოქეჩის (иглопробивной войлок) 
შიდა ჩასაფენი პოლიეთილენის/
პოლიპროპილენის ან ინტეგრირებული 
შიდა და გარე დამცავი საფარით

• ხელმისაწვდომია პოლიესტერის (ISO-NPG)/
ვინილ-ესტერის ფისი

• გაჯერებული ქარხანაში
• ინვერსიის პროცესი ცხელი ორთქლით ან 

დამუშავება წყლით
• შეიძლება, ასევე, მილში შეყვანის და 

ინვერსიის კომბინირება
• დიამეტრი 150-1600 მმ 

სპეციფიკაცია  (შიდა ჩასაფენის მოწყობა თვითდინებით მომუშავე მილებისთვის) (შიდა 
ჩასაფენის მოწყობა = მილების დამუშავებას ადგილზე)

გამოყენება კანალიზაცია და ყველა სხვა თვითდინებით მომუშავე 
მილი

ნომინალური სიგანე (მმ) 50–1600

კედლის სისქე დამუშავების 
შემდეგ

(მმ) 3–30

გამოყენებული ფისები ეპოქსიდის ფისი, პოლიესტერის ფისი, ვინილ-ესტერის 
ფისი

დამცავი საფარი პოლიესტერი, პოლიპროპილენი

დაზიანებული მილის მასალა ყველა ტიპის მასალისთვის

აღდგენის მაქსიმალური 
სიგრძე

(მ) 500 (დამოკიდებულია ზომასა და კედლის სისქეზე)

თვითდინებით მომუშავე 
მილების ტერმინალის 
ინტეგრირება

ინჟექციის მეთოდი, ლამინირება ხელით ან შიდა 
ჩასაფენის განაპირა რგოლები

შეერთების ტექნოლოგია რეაბილიტაციის რობოტები, ცილინდრის პროფილები

დაზიანებული მილის 
მდგომარეობა ATV M127-2-ის 
მიხედვით

ARZ 1, 2, 3

მილების რეაბილიტაცია6

უპირატესობები:

• სისტემა მილის შეერთებების გარეშე 

• ოპტიმალური ჰიდრავლიკური 
თვისებები

• დიდი სიგრძეების აღდგენის 
შესაძლებლობა

• მაღალი ხარისხის დრეკადობა

• დიამეტრის ფართო დიაპაზონი

ეპოქსიდური ფისით გაჯერებული ჩასაფენი

განახლების მეთოდები

შიდა ჩასაფენის მოწყობა ტრანშეის გარეშე წნევის ქვეშ მომუშავე მილებისთვის

მთლიანად სტრუქტურული სისტემები

(„ა“ კლასი):

როცა მონტაჟდება მილის მთლიანად 
სტრუქტურული შიდა ჩასაფენი, ყველა 
ფუქნცია (შიდა წნევის აბსორბციის ჩათვლით) 
გადაეცემა შიდა ჩასაფენს.

• შიდა ჩასაფენი გაკეთებულია მინის და ქეჩის 
ფენებისგან

• მაღალი ხარისხის ეპოქსიდის ფისი 
ოპტიმიზებულია შეწყვილებისთვის მინის 
ბოჭკოს ფენებთან

• გაჯერება ხდება ობიექტზე

• გამოიყენება ინვერსიის ან მილში გატარების 
მეთოდი

• დამუშავება ხდება ცხელი ორთქლით ან 
წყლით

• დიამეტრი 150-1400 მმ

ნახევრად-სტრუქტურული სისტემა

(„ბ“ კლასი): 

განსხვავებით ძრითადი შიდა ჩასაფენებისგან 

მილების რეაბილიტაცია

სპეციფიკაცია   (შიდა ჩასაფენის მოწყობა წნევის ქვეშ მომუშავე მილებისთვის)

გამოყენება წყალი, გაზი, ნავთობი, კანალიზაცია, მრეწველობა, საგანგებო მიზნები

ნომინალური სიგანე (მმ) 80–1400

წნევის დიაპაზონი ნომინალური წნევის 30-მდე, დამოკიდებულია სისტემაზე

კედლის სისქე დამუშავების შემდეგ (მმ) 3–21

გამოყენებული ფისები ეპოქსიდის ფისი

დამცავი საფარი პოლიეთილენი, პოლიპროპილენ-პოლიეთილენის კოპოლიმერი, 
თერმოპლასტიკური პოლიურეთანი ან ჰიტრელი (დამოკიდებულია გარემოზე)

დაზიანებული მილის მასალა ყველანაირი მასალის მილისთვის

რეაბილიტაციის მაქსიმალური 
სიგრძე

(მ) 500 (დამოკიდებულია ზომასა და კედლის სისქეზე)

ტერმინალის ინტეგრირება წნევის 
ქვეშ მომუშავე მილებისთვის

სტანდართული გადაწყვეტილებები, როგორიცაა შიდა სარჩულის განაპირა 
რგოლები

შეერთების ტექნოლოგია r.tec® შეერთება, სტანდარტული ფიტინგები

კლასიფიკაცია AWWA M28 (კლასი) 2, 3, 4

კლასიფიკაცია EN ISO 11295 (კლასი) „ა“, „ბ“, „გ“

თუმცა შიდა ჩასაფენის ტრანშეის გარეშე მოწყობის მეთოდი თავდაპირველად გამოიყნებოდა 
მხოლოდ კანალიზაციის მილების აღდგენისთვის, RTi Rohrtechnik International ჯგუფმა 
მოახდინა მისი ადაპტირება წნევის ქვეშ მომუშავე მუნიციპლურ და სამრეწველო მილებზე. 
გამომდინარე დაზიანებული მილის მდგომარეობიდან, სტატიკური მოთხოვნებიდან და 
გამოყენების ადგილებიდან, გამოიყენება შიდა ჩასაფენის სხვადასხვა სისტემა. ჩვენ გთავაზობთ 
ძირითად, ნახევრად-სტრუქტურულ და მთლიანად სტრუქტურულ სისტემებს.

მრგვალი ნაქსოვი ტექსტილის შიდა ჩასაფენი

მთლიანად სტრუქტურული შიდა ჩასაფენი წნევის ქვეშ 
მომუშავე მილებისთვის

განახლების მეთოდები

პოლიესტერული მინაპლასტიკის მონტაჟი

ნახევრად-სტრუქტურულ შიდა ჩასაფენებს 
აქვთ წრიული მდგრადობა, რაც აძლევს მათ 
გარე დატვირთვის აბსორბციის საშუალებას.

ძირითადი შიდა ჩასაფენი
(„გ“ კლასი):
• თუ დაზიანებულ მილს შეუძლია შიდა 

წნევის და გარეთა დატვირთვის გაძლება, 
მისი აღდგენა შეიძლება უფრო თხელი, 
ინტერაქტიული შიდა ჩასაფენით. ეს 
იძლევა ჟონვის შეკეთების საშუალებას, 
აუმჯობესებს ჰიდრავლიკურ თვისებებს 
და უზრუნველყოფს ხანგრძლივ დაცვას 
კოროზიისგან.

• მრგვალი ნაქსოვი ტექსტილის შიდა 
ჩასაფენი პოლიესტერის, ჰიტრელის ან 
თერმოპლასტიკური პოლიურეთანის 
დამცავი საფარით

• ფისის მზიდი ნოხით (სურვილის მიხედვით)
• ინვერსიის მეთოდი
• დამუშავება ცხელი ორთქლით ან წყლით
• დიამეტრი 80-1200 მმ
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შიდა ჩასაფენის უწყვეტად ჩასმა მილებში

შიდა საფენის მოწყობის ეს მეთოდი იყენებს დრეკად მილებს, რომელთა მოწოდებაც ხდება 
რამდენიმეს ერთად ან ინდივიდუალურად. ინდივიდუალურად მოწოდებული მილები ერთდება 
ობიექტზე ერთ ზოლად. დაზიანებული მილის გაწმენდის, დაკალიბრების და შემოწმების 
შემდეგ ჩასაფენის ზოლი გატარდება მილში. ძირითადად გამოიყენება მაღალი სიმჭიდროვის 
პოლიეთილენის მილები. ეს მეთოდი კარგია 100-1400 მმ დიამეტრის მილებისთვის. უფრო 
დიდი დიამეტრებისთვის, ჩვეულებრივ, გამოიყენება შიდა ჩასაფენის მილებში  ერთმანეთისგან 
გამოყოფილად (დისკრეტულად) მოწყობის მეთოდი, რომელიც უფრო ეკონომიურია. შეიძლება 
150-მდე მუხლების და კუთხეების მოწყობა. ჩასაფენის სიგრძე დამოკიდებულია დიამეტრზე და 
შეიძლება 500 მ და მეტი სიგრძისაც იყოს.

შიდა ჩასაფენის მოწყობა მილებში ერთმანეთისგან 
გამოყოფილად (დისკრეტულად) 
ამ მეთოდით ქარხანაში დამზადებული მილის მოდულები თითო-თითოდ ლაგდება აღსადგენ 
მილსადენში. გამომდინარე დაზიანებული მილის მასალიდან, ეს სისტემა შეიძლება 
გამოყენებული იქნეს წნევის ქვეშ და თვითდინებით მომუშავე სასმელი წყლის, კანალიზაციის 
და სამრეწველო მოხმარების მილებისთვის. ამ ტექნოლოგიისას გამოყენებული მილები, 
ჩვეულებრივ, დამზადებულია პოლიესტერული მინაპლასტიკისგან, პოლივინილქლორიდისგან, 
პოლიეთილენისგან და ა.შ. სისტემა გამოიყენება წრიული მილებისთვის და, ასევე, სპეციალური 
პროფილებისთვის დიამეტრით 150 მმ-დან 3000 მმ-ზე მეტი. წრიულ ღრეჩოს დაზიანებულ და ახალ 
(ჩასაფენ) მილს შორის, როგორც წესი, ავსებენ ცემენტის ხსნარით.

ჩასაფენის სეგმენტებად ჩასმა მილში 

ჩასაფენის მილში სეგმენტებად ჩასმა გამოიყენება წყალდენების და ისეთი მილების 
რეაბილიტაციისას, რომლებშიც შეიძლება ადამიანის შესვლა. ქარხნული წარმოების პანელური 
სეგმენტები, რომლებიც დამზადებულია პოლიმერული ბეტონისგან, პოლიესტერული 
მინაპლასტიკისგან, კერამიკისგან ან პოლიეთილენისგან, მაგრდება აღსადგენი სტრუქტურის 
კედლის შიდა მხარეს. ჩასაფენის ნაწილობრივად და მთლიანად მოწყობა განსხვავდება 
ერთმანეთისგან.

შიდა ჩასაფენის უწყვეტად მოწყობა მილებში

მილების რეაბილიტაცია

შიდა ჩასაფენის დისკრეტულად მოწყობა მილებში

შიდა ჩასაფენის მოწყობა სპირალურად

აღნიშნული მეთოდი გამოიყენებს 
ქარხნულად დამზადებულ პროფილურ 
პოლივინილქლორიდის ან მაღალი 
სიმჭიდროვის პოლიეთილენის ზოლებს, 
რომლებიც მანქანის დახმარებით ხვიების 
სახით ჩაიშვება უსაზღვრო მილების ქსელში. 
აღნიშნულისთვის არსებობს ოთხი ტიპის 
ტექნოლოგია. გამომდინარე გამოყენებული 
ტექნოლოგიიდან, დასახვევი მანქანა იდგმება 
შახტის შიგნით ან მოძრაობს მილსადენის 
სისტემაში.

შიდა ჩასაფენის სპირალურად მოწყობა 
კარგია უტრანშეო რეაბილიტაციისთვის 
ყველა ტიპის წრიული მილებისთვის და 
სპეციალური პროფილებისთვის დიამეტრით 
5,500 მმ-მდე. ეს მსოფლიოში რეაბილიტაციის 
ერთადერთი მეთოდია, სადაც უტრანეშეო 
ტექნოლოგია მუშაობს მილების ყველა 
დიამეტრის შემთხვევაში. სპირალურად 
ამოგებული ახალი მილი შექმნილია როგორც 
დამოუკიდებელი სტრუქტურა და იდგმება 
ან როგორც მჭიდროდ მორგებული სისტემა 
ან წრიული სივრცის ცემენტის ხსნარის 
შემავსებლით. 

SPR™
STRT™ წარმოადგენს სპირალურად 
დახვეული  ჩასაფენის სისტემას წრიული 
მილების და სპეციალური პროფილების 
რეაბილიტაციისთვის, რომელთა 
დიამტერია 800-დან 5500 მმ-მდეა. 
STR™ იყენებს ფოლადით გამაგრებული, 

სპეციფიკაციები  (სპირალურად დახვეული ჩასაფენის მოწყობა)

SPRTM SPRTM PE SPRTM EX SPRTM RO

ნომინალური 
სიგანე

800–5500 მმ 900–3000 მმ 150–750 მმ 800–1800 მმ

მასალა არაპლასტიფიცირებული 
პოლივინილქლორიდი

მაღალი 
სიმტკიცის 
პოლიეთილენი

არაპლასტიფიცირებული 
პოლივინილქლორიდი

არაპლასტიფიცირებული 
პოლივინილქლორიდი

დაზიანებული 
მილის 
პროფილი

ყველა პროფილი 
ყოველგვარი შეზღუდვის 
გარეშე

წრიული წრიული წრიული

მონტაჟის 
ტიპი

წრიული ღრეჩო მაღალი 
ხარისხის ცენტის 
ხსნარით

წრიული 
ღრეჩო 
ამოსავსები 
მასალით

მჭიდროდ მორგების მჭიდროდ მორგების

SPRTM PE

SPRTM
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უპირატესობა:

• 100% უტრანშეო რეაბილიტაცია 
150-5500 მმ დიამეტრის მქონე 
მილების

• გამოიყენება წრიული მილებისთვის 
და სპეციალური პროფილებისთვის

• დაზიანებული მილების 
რეაბილიტაცია მდგომარეობის 
მიუხედავად

• მოითხოვს მინიმალურ სივრცეს 
სამშენებლო ობიექტზე

• შესაძლებელია რეაბილიტაცია 
დადგენილი ნაკადის პირობებში

განახლების მეთოდები განახლების მეთოდები

შიდა ჩასაფენის მოწყობა სეტმენტებად

სპეციფიკაციები  (შიდა ჩასაფენის მოწყობა უწყვეტად და დისკრეტულად)

გარემო არავითარი შეზღუდვა [შესაბამისობა დამოკიდებულია ახალ 
მილზე]

ნომინალური სიგანე (მმ) 80->3000

ახალი მილის მასალა ყველა მიღებული მასალა, მაგრამ უმეტესად პოლიეთილენი, 
პოლიპროპილენი, პოლივინილქლორიდი, პოლიესტერული 
მინაპლასტიკი, ფოლადი და თუჯი

დაზიანებული მილის 
მასალა

არავითარი შეზღუდვა

დაგების მაქსიმალური 
სიგრძე

(მ) 1000

ტერმინალის ინტეგრირება სტანდარტული პროფილები, დამოკიდებულია მილის 
სისტემაზე

შეერთების ტექნოლოგია სტანდარტული პროფილები, დამოკიდებულია მილის 
სისტემაზე

გადაბმული პოლივინილქლორიდის 
მილების მონაკვეთებს, რომლებიც ივსება 
ინდივიდუალური წრიული სივრცის ცემენტის 
ხსნარის შემავსებლით დამონტაჟების შემდეგ.

SPR™ PE 
SPR™ PE ჩასაფენის სპირალურად დახვეული 
სისტემა შეიძლება გამოყენებული იქნეს 
ყველა დიდი დიამეტრის - 900-დან 3000 
მმ-მდე - მქონე წრიული მილისთვის. 
მთლიანად დახურული ფოლადის არმატურა 
უზრუნველყოფს მაღალი სიმტკიცის 
მქონე სპირალურად დახვეულ ჩასაფენს, 
რომელიც გამოიყენება დიდი სტრუქტურული 
დატვირთვისთვის. წრიული სივრცე ივსება 
ცემენტის ხსნარით მილის მდგომარეობის 
სტაბილიზებისთვის.

SPR™ EX and SPR™ RO
SPR™ EX და SPR™ RO წარმოადგენს მჭიდორდ 
მორგებული სპირალურად დახვეული 
ჩასაფენის სისტემებს, სადაც სტატიკური 
თვისებები გადაეცემა პოლივინილქლორიდის 
პროფილების ღეროებს. რეაბილიტაციის 
პროცედურის დასრულების შემდეგ 
სპირლურად დახვეული ჩასაფენი მჭიდროდაა 
მიკრული დაზიანებული მილის შიდა კედელზე.

SPR™ EX მეთოდი გამიყენება 150-დან 750 
მმ-მდე დიამეტრის მქონე მილებში, ხოლო 
SPR™ RO წარმოადგენს არჩევანის საგანს 
დიამეტრებისთვის 800-დან 1800 მმ-მდე.
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ღარვის გარდა, რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული რობოტები, ასევე, შეიძლება გამოყენებული 
იქნეს შეკეთების ისეთი სამუშაოებისას, როგორიცაა ბზარების ჩაღრუება და გასწორება ან მჟონავი 
ელემენტების და, ასევე, მილების არასწორი შეერთებების გასწორება. ისინი, ასევე, ხშირად 
არიან კომბინირებული რეაბილიტაციის ისეთ ტექნიკებთან, როგორიცაა წინასწარი სამუშაოები, 
მაგალითად, ფესვების მოშორება.

შემამჭიდროვებელი რგოლები

ნაწილობრივი რეაბილიტაცია რგოლების ჩასმით წმინდა მექანიკური რეაბილიტაციის მეთოდია, 
სადაც გამოიყენება პნევმატური ან ჰიდრავლიკური საშუალება უჟანგავი ფოლადის რგოლის 
ჩასასმელად ეთილენ-პროპილენ კაუჩუკის შემავსებლით ან ეთილენ-პროპილენ კაუჩუკის 
საფუძველზე დამზადებული რეზინის რგოლით, რომელიც მაგრდება დაზიანებულ ადგილას, 
და, ამგვარად, სამუდამოდ ხურავს მას. შემამჭიდროვებელი რგოლების გამოყენება შეიძლება 
მილსადენის ყველა ჩვეულებრივი სისტემისთვის, დაწყებული 150 მმ დიამეტრიდან.

მოკლე ჩასაფენის სისტემა

მოკლე ჩასაფენის სისტემა შეიძლება გამოყენებული იქნეს წერტილოვანი დაზიანების მქონე 
მილების მონაკვეთებში, რომელთა სიგრძე შეიძლება იყოს 0.5-დან 4.0 მ-მდე. ფისით გაჯერებული 
ქეჩის ან მინის შლანგი იდგმება არსებულ საკონტროლო ლიუკებში და თავსდება დაზიანებული 
ადგილის მახლობლად სატელევიზიო კამერის დაკვირების ქვეშ. შლანგი ეკვრის დაზიანებული 
მილის კედელს სათანადო ზომამდე და, ამგვარად, აღადგენს დაზიანებულ ადგილს. ჩვენ ვიყენებთ 
რეაბილიტაციის ამ მეთოდს 100-600 მმ დიამეტრის საკანალიზაციო მილების შესაკეთებლად.

შემამჭიდროვებელი რგოლი

რობოტული სისტემა

მოკლე ჩასაფენის სისტემა

შევსების მეთოდი

შევსების მეთოდი გამოიყენება დაზიანებული ადგილების ჰერმეტიზაციისთვის 400 მმ-მდე 
დიამეტრის საკანალიზაციო მილებში ორკომპონენტიანი სილიკაგელის გამოყენებით. ორივე 
კომპონენტი ისხმება მოსაზღვრე ნიადაგში. ორივე კომპონენტის რეაგირებას შედეგად მოჰყვება 
წყალგაუმტარი ნაზავის წარმოქმნა, რომელიც ჰერმეტულად ხურავს მჟონავ ადგილს. მილში 
დარჩენილი ნაზავი შეიძლება ამოღებული იქნეს და ხელმეორედ გამოყენებული.

ბევრ შემთხვევაში უფრო ეკონომიურია მხოლოდ დაზიანებული ადგილების შეკეთება მილებში, 
ვიდრე მთლიანად მილსადენის სისტემის რეაბილიტაცია. ჩვენ გთავაზობთ სათანადო მეთოდებს, 
ასევე, ამგვარი მიზნებისთვისაც.

მილების რეაბილიტაცია

მილების რეაბილიტაცია

შევსების მეთოდი: დაზიანებული ადგილის ჰერმეტიზაცია 

სილიციუმის შესაფუთით მილის გარეთა მხრიდან

მილის გახეთქვა

RTi ჯგუფი გამოიყენებს მილის გახეთქვის ტექნოლოგიებს წნევის ქვეშ და თვითდინებით მომუშავე 
მილების რეაბილიტაციისას და იყენებს მილის გახეთქვის როგორც სტატიკურ, ასევე დინამიურ 
მეთოდს.

მილის გახეთქვა არის 50-დან 1000 მმ-მდე დიამეტრის მილების განახლების უტრანშეო ტექნიკა. 
განახლების პროცესის განმავლობაში არსებული მილი ნადგურდება სპეციალური სამტვრევი 
იარაღით და ნამსხვრევები, კონუსის დახმარებით, იქვე ჩაიჭყლიტება მეზობელ ნიადაგში. 
აღნიშნული კონუსი, ასევე, ქმნის სამონტაჟო გვირაბს და ახალი მილი თანდათანობით შეჰყავთ ამ 
გვირაბში. ეს ტექნოლოგია იძლევა მილსადენის დიამეტრის ზრდის საშუალებას, სულ ცოტა, ერთი 
ნომინალური ზომით.

ადგილზე შეყვანის მეთოდი

აღნიშნული მეთოდი იყენებს იგივე მექანიზმებსა და პროცედურებს, როგორსაც მილის გახეთქვის 
მეთოდი, და ემსახურება ისეთი პლასტიკური მასალებისგან დამზადებული მილსადენების 
გამოცვლას, როგორიცაა ფოლადი, თუჯი, პოლიეთილენი და ა.შ. მილის გახეთქვისას, 
გამოყენებული ინსტრუმენტის ნაცვლად, ძველი მილის მის ღერძზე გასაჭრელად გამოიყენება 
ფრეზბურღი (шарошка).

მილის გახეთქვა

სპეციფიკაციები  (მილის გახეთქვა)

გამოყენება წყალი, გაზი, კანალიზაცია, მრეწველობა

ნომინალური სიგანე (მმ) 50–1000

ახალი მილის მასალა მაღალი სიმჭიდროვის პოლიეთილენი, 
პოლიპროპილენი, რბილი თუჯის მილი

დაზიანებული მილის მასალა ყველა სახის მასალისთვის (გარდა რკინა-
ბეტონისა)

რეაბილიტაციის საშუალო სიგრძე (მ) 150

ტერმინალის ინტეგრირება სტანდარტული გადაწყვეტილებები 
პლასტიკური მილებისთვის, მაგალითად, 
მილისები, ფიტინგები და ა.შ.

მილების შეცვლის და განახლების 
მეთოდები

მილების რეაბილიტაცია 11

უპირატესობები:

• განახლება ტრანშეის 
გაუთხრელად

• არ არის დამოკიდებული 
დაზიანებულ მილზე ან მის 
მდგომარეობაზე

• გადაწყვეტილებები სასმელი 
წყლის, გაზის, ჩამდინარე 
წყლების, ნავთობისა და  
ნაგავსაყრელზე არსებული 
ჩამდინარე წყლების 
დრენჟისათვის

• კვეთა შეიძლება გაიზარდოს, სულ 
ცოტა, ერთი ზომით

ადგილზე შეყვანის მეთოდი
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ბეტონის ნაგებობების სტრუქტურული 
რეაბილიტაცია/შეკეთება

ცემენტის პასტის ინჟექტირება დაბალი წნევით

ბზარის ამოვსება ფისის ინჟექტირებით

ჩვენი მომსახურებათა პორტფოლიოს შემდეგ ძირითად კომპონენტს წარმოადგენს დაზიანებული 
კანალიზაციის და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. გამომდინარე დაზიანების ტიპისგან, ჩვენ 
გთავაზობთ შენობებისა და ნაგებობების შეკეთების უამრავ მეთოდს:

ინჟექტირება

ინჟექტირების მეთოდის დიდი მრავალფეროვნება იძლევა შენობა-ნაგებობებში არსებული 
დაზიანებებისადმი ინდივიდუალურად მიდგომის საშუალებას. ინჟექტირების მეთოდი, 
უპირველესად ყოვლისა, გამოიყენება ბეტონის ან ქვის ნაგებობებში, სადაც პრობლემას 
წარმოადგენს ადამიანისთვის ძნელად მისადგომი კანალიზაციის მონაკვეთების, შახტების, 
სარდაფების და სხვა ნაგებობების რეაბილიტაცია.

მთავარი ტექნიკური ვარიანტებია:

• ინფილტრაციის წყლების დაბლოკვა: მაღალი რეაქციის მქონე პოლიურეთანის ქაფის 
ინჟექტირება მაღალი წნევით

• ბზარების და შეერთების ადგილების ამოვსება ცემენტის ხსნარით: ეპოქსიდის, პლუტონის ან 
აკრილის ფისის ინჟექტირებით მაღალი წნევით

• ქვის ნაგებობის სტაბილიზება და ღრეჩოების ამოვსება: ცემენტის პასტის ინჟექტირება დაბალი 
წნევით

• შენობა-ნაგებობების ჰერმეტიზაცია: აკრილატგელის ბადისებრი ინჟექტირება

მილების რეაბილიტაცია

დამცავი საფარი

ლიუკის ჩარჩოს რეაბილიტაცია

დამცავი საფარი

შახტების, ავზების და სხვა ნაგებობების რეაბილიტაცია წარმოადგენს აქტივების მოვლა-პატრონობის 
განუყოფელ ნაწილს ჩამდინარე წყლების გადაღვრის და სასმელი წყლის მომარაგების სექტორში.

ქვე-ნიადაგის მომზადება მაღალი წნევით წყლის ან ქვიშის გასხურებით წარმოადგენს  კოროზიისგან 
დაცვის, პროფილის აღდგენის და დაგრუნტვის ყველა შემდგომი ოპერაციის საფუძველს. ყველა 
პროცედურას ასრულებენ ჩვენი საკუთარი თანამშრომლები, რისთვისაც იყენებენ ჩვენს საკუთარ 
ტექნიკას და მხოლოდ მაღალი ხარისხის მასალებს. საბოლოო დამცავი საფარი დაიტანება ან 
ცენტრიფუგული დასხურებით ან ხელით და უმეტესად შედგება ცემენტის ხსნარით შეკრული 
მასალებისგან, რომლებიც შეესაბამება სპეციფიურ მოთხოვნებს.

შეკეთება ხელით

ხელით შეკეთება მოიცავს დაზიანებული ადგილების შეკეთებას, მილების გაუმართავი 
შეერთებების რეაბილიტაციას, დეფექტური შახტების შეკეთებას და დაზიანებული ასასვლელი 
საშუალებების ან კიბეების გამოცვლას.

ლიუკის ჩარჩოს რეაბილიტაცია

ლიუკის ჩარჩოს რეაბილიტაცია წარმოადგენს მეთოდს, რეკომენდებულს გზის ზედაპირის 
დონიდან ჩავარდნილი ან ამოწეული ლიუკების გასწორებისთვის.

შიდა ჩასაფენი

ეს მეთდი გამოიყენება განსაკუთრებით ავზების, ნაგებობებისა და შახტების რეაბილიტაციისთვის. 
ქარხნულად დამზადებლი პოლიეთილენის პანელები მექანიკურად იდგმება ქვე-ნიადაგში და 
ხდება მისი კიდეების შედუღება. შუასადებების გამოყენება იძლევა ნაგებობასა და ჩასაფენს 
შორის არსებული ცარიელი ადგილების ამოვსების საშუალებას.

მილების რეაბილიტაცია
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სამოქალაქო მშენებლობა

სამოქალაქო მშენებლობა

მშენებლობა და განახლება ნაგავსაყრელებზე წარმოადგენს ორმაგ სირთულეს, რადგან საჭიროა 
ნაგავსაყრელის როგორც ზედაპირის, ასევე ინტერიერის გათვალისწინება. განსაკუთრებული 
სიღრმეები წარმოადგენს RTi Rohrtechnik International ჯგუფის სპეციალობას 30 წელზე მეტი. 
მომსახურებათა პორტფოლიო მოიცავს ჩამდინარე წყლის ახალი შახტის და საცავი ავზების 
მშენებლობას, ზედაპირის ჰერმეტიზაციას და ნაგავსაყრელებზე ნაგავსაყრელის გაზის 
შემგროვებელი სისტემის მშენებლობას.

ზედაპირის ჰერმეტიზაცია

ნაგავსაყრელზე არსებული ჩამდინარე წყლების და გაზის გამოყოფის პრობლემის თავიდან 
აცილების საუკეთესო გზას წრმოადგენს ნაგავსაყრელის ზედაპირის სათანადო ჰერმეტიზაცია. RTi 
უზრუნველყოფს ჰერმეტიზაციის ყველა სტანდარტულ ტექნოლოგიას, რომელიც კი მისაწვდომია 
ბაზარზე. ეს კეთდება მრავალფენოვანი საფარის მოწყობით და პროფესიული დონის ხარისხით. 
გამოიყენება როგორც ჰერმეტიზაციის მინერალური სისტემები, ასევე, პლასტიკური ჰერმეტიზაციის 
მემბრანები.

გაზის შემგროვებელი სისტემების მშენებლობა

გაზის ჭების და გაზის შეგროვების ხაზების ყოვლისმომცველი სისტემა, რომელსაც მივყავართ 
გაზის შემგროვებელ სადგურებამდე, უზრუნველყოფს, რომ ნაგავსაყრელის გაზის, თითქმის, 
100% შეგროვებულია და ტრანსპორტირებული კომბინირებულ თბო-ენერგეტიკულ სათავსოში. 
იქ ნაგავსაყრელის გაზი შეიძლება გადაყვანილი იქნეს ენერგიაში ეკოლოგიურად მდგრადი 
გზით. ნაგავსაყრელის გაზის ინფრასტრუქტურის ყველა კომპონენტის მშენებლობა და განახლება, 
ნაგავსაწვავ ქარხანასთან ინტერფეისის ჩათვლით, მრავალიწლის განმავლობაში წრმოადგენს 
RTi-ს ქვეყანაში აღიარებულ ძირითად კომპეტენციას. ჩვენი მომსახურებები მოიცავს გაზის ჭების 
მშენებლობას, გაზის შემგროვებელი და მისი ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი ხაზების 
გაყვანას, გაზის შემგროვებელი სადგურების მშენებლობას და დასრულებას და, ასევე, გაზის 
აღრიცხვასა და კონტროლთან დაკავშირებულ ყველა ხელსაწყოს.

ზედაპირის ჰერმეტიზაცია

გაზის შემგროვებელი სისტემის ჰერმეტიზაცია

სამოქალაქო მშენებლობა

შახტის მშენებლობა

ჩვენს ერთ-ერთ ძირითად კომპეტენციას წარმოადგენს 40 მ-მდე სიღრმის და 10 მ დიამეტრის 
ვერტიკალური შახტებისა და ორმოების მშენებლობა ნაგავსაყრელებზე. ეს უზარმაზარი 
ნაგებობები შენდება ნაბიჯ-ნაბიჯ ფოლადით არმირებული ტორკრეტის გამოყენებით და 
ჩამოყალიბდა, როგორც არჩევანის მეთოდი ისეთ სარეაბილიტაციო სამუშაოებში, რომლებიც 
მოიცავს ნაგავსაყრელზე არსებული ჩამდინარე წყლების ინფრასტრუქტურას. ისინი წარმოადგენს 
დაზიანებული სადრენაჟო ან ჩამდინარე წყლების შემგროვებელი მილების უტრანშეო, გახეთქვით 
განახლების საფუძველს, ან ჩამდინარე წყლების შახტების ახალი მშენებლობებისთვის, რომლებიც 
დამზადებულია პოლიეთილენისგან ან დამცავის საფარის მქონე რკინა-ბეტონისგან.

ჩვენს სამშენებლო კომპანიებს, ასევე, აქვთ ჩვეულებრივი ტიპის მილსადენების ქსელების 
მშენებლობის გამოცდილება, რაც წარმოადგენს მათი მომსახურებათა პორტფოლიოს ნაწილს 
უკვე 60 წელზე მეტი. სანიტარულ-ტექნიკურ ნაგებობებთან ერთად (კანალიზაციის, სასმელი 
წყლის ხაზები) ჩვენი ჯგუფი ასევე ემსახურება თავის კლიენტებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა 
გაზმომარაგება, გათბობის რაიონული ქსელები და მრეწველობა.

ჩვენი მომსახურებათა პორტფოლიო, დაკავშირებული მოწოდების ხაზების მშენებლობასთან, 
ფარავს მთლიან უწყვეტ საწარმოო ჯაჭვს, დაწყებული კომპეტენტური დაგეგმვიდან და 
დაპროექტებიდან და დამთავრებული ინტეგრირებული მომსახურებებით მილსადენების ყველა 
სისტემისთვის.

მომსახურებები:

• მილსადენების ქსელების დაგეგმვა გაზისთვის, სასმელი წყლისთვის და რაიონული 
გათბობისთვის

• ქსელების მონიტორინგი
• პრობლემების გადაჭრა
• მომსახურებათა შესრულება

განსაკუთრებით კერძო სექტორის კლიენტებს ჩვენი კომპანიების ჯგუფი სთავაზობს დაგეგმვასა 
და შესრულებასთან დაკავშირებულ მომსახურებებს გარედადგმულობის დანადგარებისთვის.

ტრადიციული მომსახურებების გარდა ჩვენ, ასევე, მხარდაჭერას ვუწევთ საინჟინრო პროექტებს, 
როგორიცაა, კაბელების გაყვანა, სპეციალური საძირკვლები, გზების მშენებლობა, მიწის 
სამუშაოები და ა.შ.

მილსადენების აგება

გარედადგმულობის დანადგარები

სამოქალაქო მშენებლობის სხვა პროექტები

ცხიმისგან გასაწმენდი სეპარატორის ექსკავაცია

ახალი მშენებლობა ნაგავსაყრელებზე

გაზის ხაზების შედუღება
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მილების გულმოდგინედ წმენდა და დაკალიბრება მთავარია რეაბილიტაციის პროექტების 
წარმატებისთვის. წმენდისას მილის შიდა კედელს ცილდება ჭუჭყი, ნადებები და კოროზია. 
გამომდინარე რეაბილიტაციის მოთხოვნებიდან, გამოიყენება წმენდის სხვადასხვა 
მეთოდები, როგორიცაა ხეხვა, ჩარეცხვა მაღალი წნევით და წმენდა ულტრა-მაღალი წნევით. 
ნაგავსაყრელებთან დაკავშირებული ჩვენი მომსახურებები შეიცავს ნაგავსაყრელზე არსებული 
ჩამდინარე წყლების ხაზების და მიწისქვეშა სადრენაჟო სისტემების წმენდას.

ინსპექტირება

სახეხები წნევის ქვეშ მომუშავე მილებისთვის

წმენდა

ხეხვა

მილის სახეხები შეიძლება გამოყენებული 
იქნეს წნევის ქვეშ მომუშავე 50 მმ და უფრო 
დიდ მილებში. აღნიშნული სახეხი საშუალებები 
იდგმება მილებში სპეციალური ადგილებიდან 
და იძლევიან რამდენიმე კილომეტრის 
სიგრძის მილსადენის გარეცხვის საშუალებას 
თხრის ან მილის გათიშვის გარეშე.  სახეხები 
მილებში მოძრაობს წყლის წნევით. მაღალი 
სიჩქარით მოძრავი წყალი სახეხსა და მილის 
შიდა კედელს შორის იძლევა წმენდის ეფექტს, 
რაც შეიძლება კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს 
სპეციალური ადაპტორების, როგორიცაა 
საფხეკები, ჯაგრისები ან სფეროსებრი 
დეტალები, გამოყენებით. წყალში გახსნილი 
დამაბინძურებლები წყლის ნაკადს მიაქვს 
სახეხების წინ. ისინი გროვდება და გადაიყრება 
მიმღებ სარქველთან.

ჩარეცხვა მაღალი წნევით

ჩარეცხვა მაღალი წნევით გამოიყენება 
კანალიზაციის გასაწმენდად ან არამკვრივი 
ნადებების მოსახსნელად. მილსადენი 
ჩაირეცხება წყლით მაღალი წნევის ტუმბოს, 
შლანგის და სხვადასხვა ჩამოსაცმელი 
ადაპტორის დახმარებით. შეიძლება 
მიღწეული იქნეს ნაკადის 300 ლ/წთ სიჩქარე 
და 240 ბარამდე წნევა. განსაკუთრებით 
მაგარი ნადებები შეიძლება მოიხსნას 
ჰიდრომექანიკური საშუალებებით 
(მაგალითად, ჯაჭვური საფხეკებით). ჩვენი 
სატრანსპორტო საშუალებები, ჩვეულებრივ, 
აღჭურვილია შემწოვი საშუალებით, რაც 
იძლევა წმედისას გამოყენებული წყლის 
გადაღვრის კონტროლის საშუალებას.

რეცხვა ულტრა-მაღალი წნევით

ულტრა-მაღალი წნევით საწმენდი საშუალება 
უზრუნველოფს სუფთა, მილის ცხიმისა და 
კოროზიისგან თავისუფალ ზედაპირს და 
ოპტიმალურად ამზადებს მილს შემდგომი 
რეაბილიტაციისთვის მილის ჩასაფენით. ეს 

ინსპექტირება

თანამედროვე წნევით მწმენდავი საშუა-
ლებები ქმნიან 1550 ბარამდე წნევას.

ნაგავსაყრელის წმენდა

ჩვენს სპეციალისტებს აქვთ წმენდასთან 
დაკავშირებული საუშაოების ჩატარების 
გამოცდილება ძალიან დიდ სიღრმეებსა 
და ციცაბო ზედაპირებზე. წმენდის ჩვენი 
უახლესი ტექნოლოგიის დახმარებით ჩვენ 
შეგვიძლია ნაგავსაყრელზე არსებული 
ჩამდინარე წყლების 1000 მ-მდე სიგრძის 
ხაზების წმენდა შუალედური შახტების გარეშე 
და მათი გაწმენდა ნადებებისგან. გაწმენდას 
ექვემდებარება 620 მ სიგრძის და 30%-იანი 
დახრილობის მქონე მიწისქვეშა სადრენაჟო 
სისტემებიც კი.

მილსადენების და ლიუკების შემოწმება

სპეციალური ვიდეოსისტემები გამოიყენება 
მილსადენებისა და ლიუკების სტრუქტურის 
შესამოწმებლად. თანამედროვე ვიდეო-
დანადგარების გამოყენებით, როგორიცაა 
მაღალი გადაწყვეტის მქონე პანორამული 
კამერები და სკანირების ტექნოლოგიები, 
შესაძლებელია დაზიანებული მილსადენის 
ან ლიუკის რეალური დაზიანების 
დოკუმენტირება. ეს წარმოადგენს ეფექტიანი 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს. 
შემოწმების WinCan პროგრამა გამოიყენება 
ჩაწერისთვის, ანალიზისა და მონაცემთა 
მიწოდებისთვის. ეს უზრუნველყოფს შესა-
ბამისობას ყველა დაკავშირებულ ევროპულ 
სტანდარტსა და დირექტივასთან.

ნაგავსაყრელის შემოწმება

წყლის ინფილტრაციამ ნაგავსაყრელის 
მასივში ან მის ქვეშ შეიძლება გამოიწვიოს 
ნაგავსაყრელის სტაბილურობის რისკი. აქედან 
გამომდინარე, საიმედო სადრენაჟო სისტემა 
უნდა წარმოადგენდეს უმაღლეს პრიორიტეტს 
ყველა ნაგავსაყრელის ოპერატორისთვის. 
ჩვენი მაღალი კვალიფიკაციის მქონე 
თანამშრომლები იყენებენ შემოწმების 
უახლეს ტექნოლოგიებს ნაგავსაყრელზე 
არსებული ჩამდინარე წყლების და 
დაქანებების სადრენაჟო სისტმების უნაკლო 
მუშაობისთვის.

ვიდეოდაკვირვება და ანალიზი

მილსადენზე ყურადღებიანი დაკვირვება და მისი ანალიზი ხარისხიანი და ეფექტიანი რეაბილიტაციის 
წინაპირობაა. ეს მოიცავს ლიუკების და, ასევე, ჟონვების შემოწმებას და მილსადენის წნევით გამოცდას. 
ყველა შეგროვებული მასალა და ინფორმაცია გროვდება და მას ანალიზს უტარებენ ჩვენი ექსპერტები. 
შედეგები ქმნის ეფექტიანი რეაბილიტაციის პროგრამის საფუძველს.

საინსპექციო კამერა სკანირების ტექნოლოგიით

ინსპექტირება 17

მილსადენების შემოწმებასთან 
დაკავშირებული ჩვენი 
მომსახურებები:
• ვიდეოშემოწმება პანორამული 

ხედის მქონე კამერით
• შემოწმება სკანირების 

ტექნოლოგიის გამოყენებით

ლიუკების შემოწმებასთან 
დაკავშირებული ჩვენი 
მომსახურებები:
• ვიზუალური შემოწმება
• ლიუკის შემოწმება ლიუკის 

კამერით

ნაგავსაყრელზე არსებული 
ჩამდინარე წყლების შემგროვებელი 
მილების შემოწმებასთან 
დაკავშირებული ჩვენი 
მომსახურებები:
• შემოწმება და დოკუმენტირება 

ნაგავსაყრელებთან 
დაკავშირებული კანონის 
შესაბამისად

• გადაადგილების მანძილი 500 მ-მდე 
აფეთქებისგან დაცული კამერებით

• ტემპერატურის, დაქანების და 
დეფორმაციის გაზომვა მილებში

საინსპექციო კამერა პანორამული ხედით

მილსადენის შემოწმება
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პროგრამული უზრუნველყოფა

ლიუკის შემოწმება

ქსელების საინფორმაციო სისტემა

ინსპექტირება

RTi Rohrtechnik International-ის მაღალი ხარისხის სტანდარტები უზრუნველყოფს ჩვენი 
კლიენტებისთვის ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ სერტიფიცირებულნი ვართ თანახმად USI 
9001, ISO 14001 და SCC** და ჩვენი პროდუქცია რეგულარულად მოწმდება გარეშე ლაბორატორიების 
მიერ.

უფრო მეტიც, ჩვენ უზრუნველვყოფთ სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების უმაღლეს დონეს ყველა 
ჩვენ სეგმენტში. ჩვენი უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოს დაცვის მართვის სისტემა 
(SGU) ადგენს სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების ისეთ სტანდარტებს, რომლებიც აჭარბებენ კიდეც 
სამართლებრივ მოთხოვნებს.

• ხარისხის მართვა თანახმად DIN EN ISO 9001
• ხარისხის მართვა თანახმად DIN EN ISO 14001
• სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დაცვის მართვა თანახმად SCC
• ნებართვები სფეროში არსებული ყველა ასოციაციიდან
• კვალიფიცირებული თანახმად PQVOB

ხარისხის უზრუნველყოფა 
ჩვენი კლიენტებისთვის
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შემოწმების პროგრამა 

WinCan პროგრამა წარმოადგენს სპეცი-
ალურ აპლიკაციას მილების ქსელების 
შემოწმებისთვის. იგი გვთავაზობს სხვადასხვა 
გადაწყვეტილებას, დაწყებულს შემოწმების 
მონაცემთა შეგროვებიდან და დამთავრებულს 
მათი გადაცემით მილსადენის საინფორმაციო 
სისტემაში (LIS). იგი შეიცავს ძირითად 
ფუნქციას კანალიზაციის შემოწმებიდან მიღე-
ბულ მონაცემთა შეგროვებისა და ადმინი-
სტრირებისთვის, მონაცემების მონაცემთა ბაზაში 
შენახვისთვის, ასევე, მონაცემების ჩაწერისა 
და ამობეჭდისთვის შემოწმების პროტოკოლის 
ფორმით კანალიზაციის სისტემის გრაფიკულ 
სურათთან ერთად.  მონაცემების გადაგზავნა 
შესაძლებელია კლიენტებისთვის მონაცემთა 
დათვალიერების ინტეგრირებული პროგრამის 
გამოყენებით. უფრო მეტიც, WinCan-ს გააჩნია 
ყველა ის ფუნქცია, რომელიც აუცილებელია 
შემოწმების მონაცემების დამუშავებისთვის 
ოფისში.

მოვლა-პატრონობის პროგრამა

მილსადენის ქსელის მდგრადი მოვლა-
პატრონობისთვის აუცილებელია სათანადო 
ეფექტიანი პროგრამა. ჩვენი კომპანია 
უზრუნველყოფს მონიტორინგის მომსახურებას 
და ამასთან დაკავშირებულ პროგრამულ 
გადაწყვეტილებებს აქტივების მართვისთვის.

მილსადენის საინფორმაციო სისტემა (LIS)

BaSYS წარმოადგენს მოდულურ, გაფართოვების 
უნარის მქონე გეოსივრცულ საინფორმაციო 
სისტემას (GIS), რომლის სპეციალიზაციაა 
ხაზებთან დაკავშირებული ტექნიკური 
ინფორმაციის დაგეგმვა და მართვა. ფოკუსი 
გადატანილია კანალიზაციაზე, წყალსა და 
გაზზე. BaSYS მოიცავს მთლიანი ქსელების 
მართვასთან დაკავშირებულ სამუშაოს ნაკადს 
და უზრუნველყოფს მხარდაჭერას მონაცემთა 
შეგროვების, შეფასების, გამოთვლების, 
დაგეგმვის, ოპტიმიზაციის და ქსელების 
რეაბილიტაციის ყველა ნაბიჯს. იგი გვთავაზობს 
გადაწყვეტილებებს აქტივების ოპერირების და 
მოვლა-პატრონობის დაგეგმვისთვის, აქტივების 
შეფასებისა და დაკავშირებული მფლობელების 
მართვისთვის (არაპირდაპირი დამცლელების 
კადასტრი). BaSYS სპეციალისტებისთვის და 
მომხმარებლებისთვის გვთავაზობს სხვადასხვა 
ინტერფეისებს განსხვავებული ფუნქციებით, 
რომლებიც მონაცემთა სარგებლობენ ერთი და 
იგივე ბაზით.
მონაცემთა ტესტირების პროგრამები

PPIETS გამოიყენება ISYBAU XML მონაცემების 
ტესტირებისა და შესწორებისთვის და, ასევე, 
ძველი ISYBAU მონაცემების გადასაყვანად ISY-
BAU XML-ში.



PROVIDING SOLUTIONS

ROHRTECHNIK
INTERNATIONAL

RTi Rohrtechnik international GmbH
Bruckbachweg 23
4203 Altenberg bei Linz, Austria
+43 (0) 7230 8686 0
office@rti.eu

RTi Austria GmbH
Bruckbachweg 23
4203 Altenberg bei Linz, Austria
+43 (0) 7230 8686 0
austria@rti.eu

RTi Italy s.r.l.
Zona Artigianale 11
39040 Varna (BZ), Italy
+39 380 100 300
italia@rti.eu

RTi Germany GmbH
Am Pferdemarkt 61 b
30853 Langenhagen, Germany
+49 (0) 511 725 358 0
germany@rti.eu

RTi Czech s.r.o.
Rašínova 422
392 01 Sobeslav, Czech Republic
+420 (0) 381 521 423
czech@rti.eu

RTi Austria GmbH Sp. z o.o., 
Oddział w Polsce
ul. Z

.
upnicza 17 lok. 7,

03-821 Warszawa, Poland
+48 609 520 001
poland@rti.eu

Rohrtechnik RTi Romania SRL
Str. Barbu Vacarescu Nr. 42A
Corp Dinu Vintila, Etaj 5
Sector 2, Bucharest, Romania
+40 (0) 21 326 25 12
romania@rti.eu

RTi Slovakia s.r.o.
Bystrická 1
841 07 Bratislava, Slovakia
+421 (0) 2544 10852
slovakia@rti.eu

RTi ASIA-PACIFIC PTY LTD 
Level 1 / 29 Rundle Street
Kent Town SA 5067, Australia 
+61 (0) 410220382
office@rti.eu

RTI JAPAN Pipe Solutions Co.,Ltd.
103-8 Kawai-honcho, Asahi-ku
241-0803 Yokohama-city, Japan
+81 45 465 6859
japan@rti.eu

office@rti.eu
www.rti.eu


