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CC13TM Nagytekercsek

#

160 m2

Keresztirányú fektetés

Bexhill-t Hastings-al
összekötő út,
Anglia
Hochtief

i

Felszíni vízelvezető
árok bélelése CC-vel
erózió megelőzésére

Az elkészült projekt

2015. áprilisában a Bexhill-t Hastings-al összekötő út alatti rézsűben CC betonpaplannal burkoltak egy árkot.
Az árokszakasz a felszíni víz helyi hálózatba vezetéséhez volt szükséges. Először nagyátmérőjű csővezeték beépítését
tervezték, de a gyenge talajmechanika miatti előkészítő illetve ideiglenes munkálatok, valamint a nehézgépek alkalmazása
jelentősen növelték volna a kivitelezési időt és költségeket.
A minimális földmunkát az jelentette, hogy egy markológép elegyengette az árok felületét, valamint árkot ásott a
csatorna szélei mentén a betonpaplan talajterheléses rögzítéséhez.
A 13 mm vastag CC nagytekercsből megfelelő hosszúságú darabokat vágtak, majd kézben vitték és helyezték el a
darabokat az árok keresztirányú burkolásához. A betonpaplant 100 mm-es, a vízfolyás irányába eső átlapolásokkal, az
átlapolásokban cövekekkel, illetve a széleken talajterheléssel rögzítve fektették. Az átlapolásokat 200 mm-enként
csavarozták. Szintén csavarozással rögzítették a CC-t az árok kezdő végénél beton-zsákokból kialakított homlokfalhoz.
Vízkezelést követően, az alámosást megelőzendő, a talajterherléshez visszatöltötték az árkokat.
A 160 m2 CC13TM-at egy nap alatt terítették le, gyorsabban és gazdaságosabban, mint bármilyen más
kivitelezési megoldással.
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Felvétel közvetelenül a kivitelezés után

CC illesztése a betonzsákokból felépített homlokfalhoz
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A kész projekt

A kész projekt
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