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CC5TM Nagytekercsek

#

1000 m2
Hossz és keresztirányú
fektetés
Collado Mediano, Madrid,
Spanyolország
Construcciones Ayasa az
ADIF megbízásából

i

CC5TM árokburkolásra és
rézsűben csapadékvíz
beszivárgás megelőzésére.

A kész projekt

2013. júliusában a Madridhoz közeli Collado Medianoban
Concrete Canvas GCCM* (CC) betonpaplannal burkoltak
egy rézsűszakaszt, mivel a rézsűbe szivárgó esővíz, a közeli
vasúti pályát veszélyeztető csuszamlás kockázatát hordozta.
A munka részekén több vízelvezető övárkot is kialakítottak.

Árok és rézsű illesztése

A kivitelezést az ADIF spanyol Vasúttársaság megbízásából
a Construcciones Ayasa végezte. A CC (CC5TM) fektetése
előtt az árkokat és a rézsűt a laza, mozdítható kövektől és
növényzettől megtisztították. A CC5-t daruval felemelt
nagytekercsekről fektették, a rézsűn lefelé, az árokban pedig
hosszanti irányban, 100 mm-es átfedésekkel. 500 mm-enként
cövekekkel rögzítették a talajhoz, csavarozással és tömítővel
egymáshoz az illesztéseket. A hidratáláshoz a vizet egy 6000
literes tartályból szivattyúval, és szórófejjel ellátott locsolócsővel
juttatták ki, a magas hőmérséklet miatt a vízkezelést 1 óra
múlva ismételték.
Az 1000 m2 CC5-t 5 ember 4 nap alatt terítette le, nagy
melegben, nehezen megközelíthető helyen.

Árkok összevezetése
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Az itt leírt információ térítésmentesen elérhető, legjobb tudásunk szerinti. Azonban mivel a tájékoztató anyag és a termékek felhasználásának körülményei, feltételei és módja változó lehet, és

The information contained herein is offered free of charge and is, to the best of our knowledge, accurate. However, since the circumstances and conditions in which such information and the products
mindez hatáskörünkön kívül esik, se kifejezett, se hallgatólagos garanciát nem vállalunk értékesíthetőségükre, alkalmazhatóságukra, egyéb kritériumaira, vagy a szabadalom megsértésére
discussed therein can be used may vary and are beyond our control, we make no warranty, express or implied, of merchantability, fitness or otherwise, or against patent infringement, and we accept no
vonatkozólag,
nem from
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anyag
és a termékek felhasználásáért, vagy az abból eredőekre. Szabadalom és védjegy információk a
liability,
with respecttovábbá
to or arising
use felelősséget
of such information
or any such
product.
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