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Zděná stoka

Profil 900/1600

150 až 200 ks
cihel podle
formátu

65 až 70 m
spár

Obtížně
dosažitelná
vodotěsnost
ČSN požaduje
tlak nejvýše 4 m
sloupce nad
dno stoky
vnitřní přetlak



Jaromírova  kombinace zdivo,
čedič plastbeton



Maďarská
kruhová stoka DN 2000

Rekonstr
ukce
dešťové
výpusti

Náhrada
pouze
horní
části
klenby

Spodní
část
původní



Českobrodská
Kruhová stoka DN 1400

Generální dodavatel Siner

Dodavatel  monolitické části
Č&H   a  Ekostav

Výhody – snadná doprava betonu
Nevýhody – nutno řešit

dilatační a pracovní spáry



Českobrodská
Profil 1400

Montáž prefabrikovaných trub
Nevýhoda -Hmotnost 4500 kg

- složitá manipulace
Dodavatel části

Pragis- trouby s kolečky
Metrostav – doprava na vozíku



Nad novou Libní
Generální dodavatel Inos
Dodavatel ražených částí  Č&H

Hmotnost trub 4300 kg
Trouby dodávané rovnou s kolečky
Prefa Brno



Zabudované trouby PN IV
900/1600 mm



Plastbeton v Brně

Omlouvám se autorům projektu i
dodavateli stavby
fotky jsme pořídili při exkurzi a
informace o autorech  jsem
nedohledal

Výhody  - menší váha
- snadnější manipulace než s betonem

Nevýhody – menší odolnost v obrusu než čedič či keramika
- změna vlastnosti v čase



Návrh lepené čedičové trouby

Kruhová výseč

ů

Zabroušené čedičové
tvarovky lepené epoxidem

Zatím v přípravě  600/1100
A 900/1750
Max délka 2330 mm

Výhody    - Odolnost proti obrusu
- značná pevnost,
- nižší hmotnost

Nevýhody- Křehkost
- zatím pouze prototypy



Prototyp čedičové trouby 600/1100

Testování na vlastní kůži obchodního zástupce



Ing. Štěpán Moučka

Poděkování na závěr:

1) Investorům, že mají odvahu si nechat
navrhnout jiné než běžné řešení

2) Firmám Duraton, Prefa Brno a EUTIT,
bez kterých by nebylo z čeho navrhovat

3) Dodavatelům, že se většinou  drželi
projektové dokumentace a tím se
podařilo realizovat díla ke spokojenosti
investorů.

DĚKUJI ZA POZORNOST
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