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Testování potrubí Maincor na stavbě
dálnice D8 – Ústí n/L
Na základě požadavku investora ŘSD a.s. a iniciativy SSŽ a.s. vyzkoušet
chování plastových potrubních systémů v kritických situacích (v průběhu
stavby dálnice) byl proveden dlouhodobý zatěžovací test přímo na úseku
budoucí dálnice D8.
Testované potrubí: Maincor Ultra Rib 2 (DN 150 a DN 300), Ultra Cor (DN 600)

Potrubí Ultra Rib 2

Potrubí Ultra Cor

Testování zabezpečili: SSŽ divize č. 3, závod Praha

Délka testovaných úseků: 12 m (dvě spojené trouby)

Začátek testu: 11. 8. 2004

Zatěžovaní: zasypané potrubí bude po dobu
cca 1 roku nepřetržitě přejíždět nákladní auta plně
naložená zeminou. Potrubí bude přístupné z jedné strany,
kde bude možné měřit jeho ovalitu.

Dimenze potrubí a výšky krytí:
DN 600 – krytí 5,5 m
DN 300 – krytí 2 m
DN 150 – krytí 40 a 50 cm

Pojezd nad potrubím Ultra Rib 2 s krytím 0,5 m
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Podmínky jednotlivých zatěžovaných úseků:
1) Ultra Cor PP, SN 10, DN 600
Potrubí je uloženo v hloubce 6 m, obsypáno je pískem v délce 6 m a stabilizovaným popílkem v délce 6 m. Obsyp je zhutněn
vibrační deskou na průměrnou hodnotu 95% PS (měřeno radiometrickou sondou Troxler). První hutnění bylo prováděno až
bylo potrubí po stranách obsypáno do 2/3 výšky.

Polovina potrubí je obsypána pískem a druhá popílkem

Šířka rýhy je zvolena tak, aby bylo možné hutnit boky
potrubí pomocí vibrační desky

Popílkový obsyp byl po stranách potrubí hutněn ve dvou vrstvách vibrační deskou, tak aby dosažený stupeň zhutnění
dosáhl 95 % proctorovy škály
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2) Ultra Rib 2, PP, SN 8, DN 300
Potrubí je uloženo v hloubce 2,3 m, obsypáno je pískem v délce 6 m a stabilizovaným popílkem v délce 6 m. Obsyp je
zhutněn vibrační deskou na průměrnou hodnotu 95 % PS (měřeno radiometrickou sondou Troxler). První hutnění bylo
prováděno až bylo potrubí po stranách obsypáno na celou výšku.

Polovina potrubí je obsypána pískem a druhá popílkem.

První hutnění bylo prováděno až bylo potrubí
po stranách obsypáno na celou výšku.

Zásyp nad potrubím ve výšce 1,8 m byl proveden nekvalitní sprašovou zeminou.
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3) Ultra Rib 2, PP, SN 8, DN 150
Potrubí je uloženo v hloubce 0,65 m, obsypáno je pískem v délce 6 m a stabilizovaným popílkem v délce 6 m. Obsyp
je zhutněn vibrační deskou na průměrnou hodnotu 95% PS (měřeno radiometrickou sondou Troxler). První hutnění
bylo prováděno až bylo potrubí po stranách obsypáno na celou výšku.
V jednom místě je kolem potrubí vybrán obsypový materiál tak, aby zde potrubí nemělo postranní oporu. Toto místo
je zakryto, aby zůstalo volné i po zhutnění obsypu. Stabilizovaný popílek byl nasypán a zhutněn v celé výšce rýhy.
Výška krytí nad potrubím je 50 cm.

V jednom místě je kolem potrubí vybrán obsypový
materiál tak, aby zde potrubí nemělo postrnní oporu.
Toto místo je zakryto, aby zůstalo volné i po zhutnění
obsypu.

Lože u poloviny potrubí je vytvořeno z písku a druhá
z popílku.

Obsyp kolem potrubí i celý zásyp nad potrubím byl proveden z popílku
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4) Ultra Rib 2, PP, SN 8, DN 150
Potrubí je uloženo v hloubce 0,65 m, obsypáno je pískem v délce 6 m a stabilizovaným popílkem v délce 6 m. Potrubí
je spojeno pomocí svařovacího kroužku. Obsyp je zhutněn vibrační deskou na hodnotu 95% PS (měřeno radiometrickou
sondou Troxler) pouze po úroveň vrcholu potrubí. První hutnění bylo prováděno až bylo potrubí po stranách obsypáno
na celou výšku.
Stabilizovaný popílek byl nasypán a zhutněn v celé výšce rýhy. Výška krytí nad potrubím je 40 cm. Hutnění obsypu nad
vrcholem potrubí bylo prováděno rovnou těžkým čtrnácti tunovým vibračním válcem, který pojížděl nasypaný popílek
v celé výšce rýhy.

Spoj potrubí byl proveden pomocí svářecího kroužku,
který zajišťuje maximální těsnost

Celý zásyp nad potrubím byl proveden z popílku
a nasypán najednou v celé šíři krytí

Celý zásyp nad potrubím ve výšce 50 cm byl zhutněn rovnou pomocí těžkého vibračního válce (14 t)
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Na potrubí Ultra Rib 2 DN 300 a DN 150, svařeného pomocí svařovacího kroužku, bylo po prvních přejezdech
nákladních vozů provedeny následující testy:

1. Prohlídka kamerou

Chování potrubí při přejezdech nákladních vozů bylo
sledováno kamerou SčVK a.s.

Průběh ze sledování TV kamery byl zaznamenán
a zpracován do video souboru na CD

2. Tlaková zkouška vzduchem dle ČSN EN 1610 pomocí počítače
a měřících senzorů

Instalace tlakové ucpávky do konce potrubí DN 300

Počítačem řízená měřící jednotka vyhodnocuje průběh
tlakové zkoušky dle ČSN EN 1610

Graf
ukazující
průběh
tlakové
zkoušky
vzduchem
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Fotografie z 27. 8. 2004 (16 dní po instalaci).
Na stavbě je 24 hodinový provoz. Přes potrubí jezdí nepřetržitě všechna vozidla vykonávající zemní práce. Na fotografiích
je vidět značení komunikace pro prázdná a plná vozidla.
Potrubí je beze změn.

Potrubí Ultra Rib 2 DN 150 s krytím 40 cm

Přejezd potrubí DN 150 kloubovým Damprem CAT s užitým zatížením 36,5 t

Závěr prováděných zkoušek:
Na obou zkoušených úsecích nebyla zjištěna ovalita na potrubí a ani netěsnost ve spoji.
Stav potrubí bude nadále sledován a vyhodnocován až do ukončení hlavních terénních úprav.
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Referenční stavby
Dálnice D1
stavby 0133, 0134,2; 0134,3

Dálnice D 47
stavby 4708.2, 4709.1, 4709.2 4707, 4706, 4705, 4704

Realizace: 2003 -2007
Rozsah: 27 km
Potrubí: Ultra Rib 2, Ultra Cor

Realizace: 2006-2009
Rozsah: 74 km
Potrubí: Ultra Cor, Uporol

Silnice I/44 Červenohorské sedlo

Dálnice D11
Stavby 1104/C, A

Realizace: 2006-2008
Rozsah: 4 km + 80 ks propustků
Potrubí: Ultra Rib 2, Uporol
Realizátor: sdružení SSŽ, Strabag

Realizace: 2006
Rozsah: 22 km
Potrubí: Ultra Rib 2, Ultra Cor, šachty Uponal DN 1000
Realizátor: sdružení SSŽ + Strabag, DSP

Rychlostní silnice
I/10 Vesecko- Hrubý Rohovec

Rychlostní silnice R 35
Stavba 08 Křelov – Slavonín

Realizace: 2005
Rozsah: 1,5 km
Potrubí: Ultra Rib 2
Realizátor: Colas

Realizace: 2005
Rozsah: 2 km
Potrubí: Uporol
Realizátor: Skanska Strabag + DSP

Dálnice D 5
stavba 0510/IB Černice - Útušice

R4- silnice I/20
křižovatka Nová Hospoda

Realizace: 2004
Rozsah: 3,5 km
Potrubí Uporol
Realizátor: sdružení Metrostav+ SMP+ B a K

Realizace: 2005-2008
Rozsah: 2,5 km
Potrubí : Ultra Cor, Ultra Rib 2
Realizátor: sdružení Strabag, PSVS, SSŽ, SMP
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Služby

Standard

Přání a potřeby klientů jsou pro nás prioritou – jedině tak jsme schopni
úspěšně plnit současné požadavky trhu.

MAINCOR se specializuje na výrobu potrubí z plastů. MAINTOOLS vyrábí
kovové přípravky a nástroje. Díky spolupráci obou ﬁrem jsme schopni
zajistit a zaručit know-how a zkušenosti nezbytné při realizaci projektů
našich klientů.

Kvalita

Výzkum a vývoj

Dodržování kvality pro nás nepředstavuje jen zavedení interních
výrobních norem, ale své produkty zároveň podrobujeme i externímu
testování nezávislými laboratořemi. Výroba kontrolovaná podle normy
ISO 9002 je zárukou špičkové kvality, na kterou se naši zákazníci mohou
vždy spolehnout.

Sdružené ﬁrmy MAINCOR a MAINTOOLS mají ve výzkumu a vývoji obrovskou
kapacitu. Z tohoto důvodu jsme schopni se věnovat více disciplínám.
Spolupráce s vědeckými instituty a univerzitami zajišťuje neustálou
inovaci produktů. Maincor se v roce 2006 dostal mezi 100 vývojově
nejaktivnějších ﬁrem v Německu a může tak používat ochrannou známku
- Top 100 innovator.

s.r.o.

Maincor s.r.o.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
Tel.: 244 460 668, 244 062 319-21
Fax: 244 462 171
E mail: info@maincor.cz
www.maincor.cz12

