VRTNÉ NÁŘADÍ

vrtné tyče Ø 88,9 mm/délky 1,5 m/tl. stěny 6,3 mm
pažnice Ø 324 mm/délky 1,5 m/tl. stěny 12,5 mm
(osazení max. IPE 240, HEB 200 a I 260)
vrtné tyče Ø 114 mm/délky 1,5 m/tl. stěny 6,3 mm
pažnice Ø 273 mm/délky 1,5 m/tl. stěny 12,5 mm
(osazení max. IPE 200, HEB 160 a I 220)
maximální hloubka vrtání 30 m
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STŘEDISKO

SPECIÁLNÍHO ZAKLÁDÁNÍ

MIKROPILOTY
HORNINOVÉ KOTVY
ZÁPORY
LARSENOVÉ STĚNY

VRTNÁ SOUPRAVA
HÜTTE HBR 504 FTW

motor
výkon
váha
kroutící moment
síla vrtné hlavy
rychlost jízdy
objem naftové nádrže
objem hydraulické nádrže
rozměr d/š/v

Deutz TCD 6,1/4V
160 kW
16 t
36 kNm
196 kN
2,5 km/h
280 l
420 l
6,5/2,1/3

motor
výkon
váha
kroutící moment
síla vrtné hlavy
rychlost jízdy
objem naftové nádrže
teleskopická lafeta
rozměr d/š/v

Diesel Engine
65 kW
7,8 t
36 kNm
196 kN
2 km/h
120 l
2,37–3,62 m
3,95/0,74–1,2/2,3

360°

VRTNÁ SOUPRAVA
HÜTTE HBR 202D

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno, tel.: 543 532 231/233, fax: 543 532 232
Kontaktní osoba: Rostislav Zouhar, zouhar@firesta.cz
tel.: 543 532 221, mobil: 603 899 209, www.firesta.cz

MIKROPILOTY DO PRŮMĚRU VRTU 324 mm

VRTNÁ SOUPRAVA
HÜTTE HBR 504 FTW

ZEMNÍ KOTVY VÍCEPRAMENCOVÉ
MIKROZÁPORY
HŘEBÍKOVÉ STĚNY
KOMPENZAČÍ INJEKTÁŽE

cementová zálivka

LARSENOVÉ STĚNY

výstužná ocelová trubka

Provádíme maloprofilové vrty Ø do 324 mm.
Vrty jsou vyplněné cementovou zálivkou
a osazený výstrojí. Profil ocelové trubky
a osová vzdálenost vrtu bývají ověřeny
statickým výpočtem. Naší technologii
a strojní výbavou můžeme provádět
např. Mp 89/10, 108/16, 140/22 až do
průměru vrtu 324 mm a hloubky 30 m.

Ø vrtu max. 324 mm

hlava mikropiloty
ocelová trubka
– hladká část

max. HEB 200

vrt Ø do 324 mm,
výplň cementovou
zálivkou

kořenová část
Sanace silničního tělesa – Brno-Holásky. 560 m pilot Ø 300 mm, 300 m trvalých kotev.

MIKROZÁPORA

HÜTTE HBR 202D
hlava

HORNINOVÉ KOTVY
Jedná se obvykle o ocelové tahové prvky (lano, tyč)
osazené do vrtu s cementovou zálivkou. Používá se
pro zajištění stability skalních stěn, svahů pro kotvení
stavebních konstrukcí. Naší technologii lze provádět
kotvy do průměru vrtu 324 mm a hloubky 30 m,
trvalé, dočasné.

MIKROPILOTA

volná část/táhlo
kořenová část

výstuž
kořen kotvy

ochrana

injekční trubka

ZÁPORY
svislé, většinou ocelové válcované nosníky, nejčastěji
profil I, HEB, IPE ve vzdálenosti dle statického výpočtu
(obvykle cca do 2 m). Vrt lze provádět jako nezapažený
(v soudržných zeminách bez vody), zapažený ocelovou
výpažnicí, popř. částečně zapažený (např. nahoře
nesoudržná vrstva, dále do hloubky soudržné zeminy
bez vody). Naší technologii a strojním vybavením jsme
schopni osazovat výstroj do vrtu průměru 324 mm.
To znamená I profil 260, HEB 200, IPE 240
do hloubky 16 m.

zemina

zemina

výkop
PAŽINA

ZÁPORA

Rekonstrukce mostu v km 80, 930 trati Hohemau (OBB) Přerov – 432 m trvalých
horninových kotev lanových, 470 m zápor HEB 100, 3262 m MP 108/16 mm.

Letovice – Horní Poříčí extravilán. 671 m zápor IPE 200 mm, 670 m MP
89/10 mm.

