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Z rodinnej firmy európske
impérium

Spoločnosť Leier funguje v rodinnej atmosfére, ale
s profesionalitou charakteristickou pre nadnárodné spoločnosti.
V súčasnosti táto firma patrí medzi rozhodujúce európske
spoločnosti, na medzinárodnom trhu je vo viacerých segmentoch
úspešným a dynamickým impériom. Za posledných 30 rokov
spoločnosť dosiahla vedúce postavenie medzi výrobcami
stavebnín v Maďarsku.
Zakladateľ firmy Michael Leier začal najprv podnikať
v Burgenlandskom Horitschone v roku 1965. Spoločnosť pôsobiaca
hlavne v betonárskom a stavebnom priemysle sa čoskoro stala
jednou najvýznamnejších spoločností v Burgenlande. V súčasnosti
spoločnosť disponuje s 39 operatívnymi pobočkami (Rakúsko,
Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko, Chorvátsko a Ukrajina).
V priebehu rokov sa spoločnosť so 7 maďarskými betonárskymi
závodmi a 2 tehelňami stala rozhodujúcim činiteľom maďarského
stavebného priemyslu. Okrem výroby keramických a betónových
murovacích prvkov sa Leier zaoberá aj výrobou železobetónových,
strešných a komínových systémov, dlažby, záhradnou
architektúrou, prvkami inžinierskych sietí a prvkami na ochranu
životného prostredia a zároveň disponuje najširšou škálou
produktov na domácom trhu v oblasti stavebnín a distribúcie.
Leier za dosiahnutý úspech vďačí najmä najmodernejším
technológiám, ktoré sú používané v závodoch a továrňach,
odbornému personálu, pripravenosti a zanietenosti vedenia, ako
aj moderným a kvalitným produktom, ktoré sa neustále rozvíjajú.
Moderné, inovatívne produkty, ako aj úspešné dlažby Kaiserstein,
určujú smerovanie tohto priemyselného odvetvia, lebo sú zárukou
vysokej kvality. Štýlové prevedenie širšej ponuky výrobkov možno
využiť pri rôznych druhoch stavebných úprav od pivnice až
po povalu. Okrem dynamicky sa rozvíjajúceho pozemného
staviteľstva a prvkov na ochranu životného prostredia jedným
z najinovatívnejších a v súčasnosti napredujúcim produktovým
radom sú prefabrikované stenové a stropné konštrukcie Leier. Ich
použitie je možné prispôsobiť zákazníckym požiadavkám bez
viazanosti. Spoločnosť svoje závody neustále modernizuje, za
uplynulých 10 rokov investovala v Maďarsku viac ako 30 miliárd
forintov, a týmto počinom je príkladom pre konkurenciu.

Popri výrobe stavebnín spoločnosť Leier sa dlhé roky úspešne
venuje nehnuteľnostiam a ponúka na prenájom viacero
kancelárskych priestorov, priemyselných nehnuteľností, bytov a je
aj majiteľom hotela v Gönyű. Po rokoch tvrdej práce
zrekonštruovali kasáreň Frigyes v Győri, ktorá bola v dezolátnom
stave a je kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti sa stala klenotom
tejto maďarskej župy a zároveň aj medzinárodnou centrálou
spoločnosti Leier. Rozvoj pokračuje – v susedstve spomínaných
budov zrekonštruovali dve ďalšie kultúrne pamiatky, z ktorých
spoločnosť po rekonštrukcii vytvorila nový obchodný dom – 1 500
m2. (Ďalšie informácie na: www.leieringatlan.hu)
V západomaďarskom regióne popri výrobe stavebnín spoločnosť
prevádzkuje salóny a servisy – BMW, Škoda, Fiat a Hyundai – aj v
oblasti výroby strojov a foriem dosahuje
pozoruhodné úspechy.
Dôležitým prvkom identity spoločnosti Leier je odborná práca na
najvyššej možnej úrovni, ako aj vytvorenie potrebných podmienok
k tomuto účelu. Okrem obchodnej činnosti firma upriamila svoju
pozornosť na rozvoj pracovnej sily – profesionálnych pracovníkov,
obchodníkov a realizátorov pôsobiacich v oblasti stavebníctva. Ako
strategický partner maďarskej vlády významne podporuje
vzdelávanie študentov na stredných a vysokých školách.
Na základe požiadaviek súčasnej doby sa sociálne angažuje
v rôznych spoločenských záležitostiach, svojou činnosťou sa snaží
efektívne realizovať tieto ušľachtilé ciele, napríklad podporou ľudí
v núdzi.
Spoločnosť Leier, ako aj jej majiteľa Michaela Leiera ocenili
v Maďarsku a Rakúsku za zanietenú činnosť za uplynulých 50 rokov
viacerými hospodárskymi a spoločenskými oceneniami.
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Leier, výrobca stavebnín šetrný k životnému prostrediu
Počas svojej histórie Leier bol vždy medzi prvými v rámci inovácií,
vždy zaujal výrazné a smerodajné stanovisko ohľadom
udržateľného rozvoja. So svojimi spolupracovníkmi neustále
pracujeme na tom, aby sa naše prostredie rozvíjalo a skrášľovalo.
Robíme to ako zodpovedná spoločnosť, prihliadame
na maximálne zachovanie integrity prostredia. Staňte sa našim
partnerom za lepšiu budúcnosť!
Leier, výrobca stavebnín šetrný k životnému prostrediu
V súčasnosti harmonické spolužitie človeka s okolitým prostredím
zohráva v našom živote čoraz dôležitejšiu úlohu. Sme zodpovední
za zachovanie prírodných bohatstva, čo je záujmom nás všetkých.
Pri plnení tejto úlohy majú dôležitú zodpovednosť účastníci
hospodárskeho života.
Cieľom spoločnosti Leier je preukázať svoju výnimočnosť nielen
kvalitnými stavebninami, ale používaním energicky nenáročných a
moderných
technológií
na výrobu
svojich
produktov,
podporiť výrazné znižovanie miery znečistenia prostredia. Snažíme
sa, aby energetická efektivita stavebnín disponovala v každom
ohľade najlepšími vlastnosťami daného segmentu.
Leier Durisol, prirodzený pocit dreva so silou betónu
Surovinou pre výrobky Durisol je recyklovaný priemyselný odpad z
mineralizovaných drevených hoblín a prírodných prímesí/prísad.
Vzhľadom na zaťaženia prostredia bilancia vypusteného množstva
oxidu uhličitého počas výroby stavebnín a prijatého množstva
oxidu uhličitého prostredníctvom stromčekov rastúcich
v lesníctvach je najpriaznivejšia. Materiál je optimálnou
kombináciou betónu, ktorý zabezpečuje výnimočnú stabilitu a
dreva s jeho priaznivými vlastnosťami: udržanie tepla a vlhkosti,
vynikajúca, schopnosť izolácie zvuku a tlmenie hluku je nesporné.
Používanie v pozemnom staviteľstve vytvára príjemné životné
prostredie.
Tehla Leier, tradične prirodzený stavebný materiál
Hlina na výrobu tehiel Leier sa získava povrchovou ťažbou. Po
ukončení ťažby vzniknuté jazero ponúka vynikajúcu možnosť na
založenie rybníka, a tak pre ľudí milujúcich prírodu vytvára
prirodzené miesto na rekreáciu.
Prvotná úloha použitých pilín sa prejavuje pri výrobe tepla. Počas
vypaľovania vo vysokoteplotnej peci sa piliny zmiešané s hlinou
spália vo vnútri tehly, tým šetria prostredie od ďalších vzniknutých
spalín pri používaní zemného plynu. Takto vytvorené množstvo
malých komôr zvyšuje schopnosť izolácie produktov a budovy
postavené z týchto tehál vyžadujú menej kúrenia.
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Dlažby Leier, riešenie šetrné k životnému prostrediu
Naše dlažby v každom prípade predstavujú výhodnejšie
a šetrnejšie riešenie oproti asfaltu. Počas výroby a farbenia
produktov používame 100 % prírodné materiály. Medzi škárami
vyrobených dlaždíc dažďová voda presiakne do pôdy, tým zachová
vodnú bilanciu; a v prípade dlaždicových dielov so škárami
umožňujúcimi rast trávy sa dajú zachovať aj zelené plochy. Vďaka
bezproblémovému pokladaniu dlažieb nie sú potrebné veľké
stroje. Tento typ dlažby tlmí hluk kolies. V prípade potreby sa
dlažbové diely môžu vyzbierať bez materiálovej straty a v prípade
zhoršenia estetického vzhľadu sa môžu odznova pokladať na
určené miesto. Počas ich demolácie nevzniká vedľajší odpad, a
preto nevznikajú ani škodlivé emisie. Vynikajúco odoláva
poveternostným vplyvom – vetru, slnku, teplu, mrazu a ľadu.
Neprehrievajú sa ako asfalt a pomáhajú pri optimalizácii
mikroklímy prostredia. Vynikajúco sa prispôsobia prostrediu alebo
štýlu a vkusu jedinca. Ponúkajú estetické riešenie pri akomkoľvek
použití.
Prvky na ochranu životného prostredia a čistoty vody
Leier – odlučovače ropných látok a lapače tukov efektívnou
technikou filtrujú znečistenú vodu olejom a tukom. Doplnenie
lapačmi kalu je nenahraditeľné alebo i nevyhnutné
v autoumyvárňach, dielňach, pri čistení väčšieho povrchu
(parkoviská tisíce m2) a iných povrchov pri odstraňovaní
znečistenej dažďovej vody.
Domáce kanalizačné zariadenia sme vyvinuli ako úsporné riešenie
pre malé obce, penzióny, hotely a závody, ktoré nemajú
kanalizáciu. Základom fungovania je prirodzený mechanizmus:
s využitím gravitácie a vírenia sa nečistoty usadzujú. Potom
nasleduje biologický filtračný úsek, ktorý systém podporuje
prevzdušnením. Finálny produktom je prečistená voda vhodná na
záhradné polievanie, do jazierka, na oplach WC atď.
Recyklovateľný odpad z výroby
Naše závody na výrobu betónových prvkov pracujú s technológiou,
ktorá vytvára podmienky na opätovné použitie odpadovej vody po
sedimentácii, a teda vzniknutý šrot pri výrobe našich betónových
produktov je vhodný na druhotné použitie.
Komplexné ekologické povedomie
Našu spoločnosť celkovo charakterizuje predovšetkým fakt, že v
čistom prostredí precíznou technikou, používaním prírodných
materiálov, úsporou vody a šetrením životného prostredia
vyrábame kvalitné produkty. Vo všetkých oblastiach nášho
operatívneho fungovania je dôležitá dlhodobá udržateľnosť kvality
a za každých okolností sa snažíme šetriť energiu. Používame
ekologické papiere, v našich kanceláriách zbytočne netlačíme
emaily a svietime úspornými žiarovkami.
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1. Protihlukové steny
Zvyšujúca sa premávka motorových vozidiel a železníc je
súčasťou nášho každodenného života, predstavuje to však aj
zvýšený hluk pre obyvateľov žijúcich a pracujúcich vedľa
dopravných trás.
Jedným riešením zníženia hluku je izolácia zdrojov hluku
od okolitého prostredia. Protihlukové steny vybudované
vedľa ciest a železničných koľají predstavujú efektívne
riešenie pre oblasti, ktoré vyžadujú protihlukovú ochranu.
Vedľa ciest je možné vybudovať výlučne len také
protihlukové steny, ktoré disponujú certifikátom výkonu.
Certifikáciu protihlukovej steny môže vykonať jedine
akreditovaná spoločnosť podľa STN EN 14388. Séria
výrobkov
protihlukového
systém
Durisol
podľa
akreditovaného laboratórneho osvedčenia disponuje
vynikajúcou zvukovou nepriezvučnosťou. Veľmi sa odporúča
na tlmenie zvukov. Protihlukový systém sa vytvára
technológiou tvárnicových prvkov – sú to odolné a farbené
protihlukové tvarovky Durisol. Z tvaroviek sa vyrábajú
obojstranné
protihlukové
panely.
Jednostranné
protihlukové steny sa vyrábajú pomocou farbených
protihlukových panelov LSA.

LEIER HUNGÁRIA KFT.
2340 KISKUNLACHÁZA, Rákóczi u. 92. Fax: 96/565-274
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu
Objednávky môžete poslať na ktorýkoľvek závod, na
na entrálu LEIER obchodného oddelenia leier@leier.sk emailovú adresu alebo na faxové číslo +421 2 436 42 044,
popr. priamo do výroby.

1.1. Oblasti použitia:
· zóny rodinných domov, obytné štvrte, kolónie;
· verejné inštitúcie (jasle, škôlky, vzdelávacie inštitúcie,
samosprávy);
· kancelárske budovy;
· verejné priestranstvá, parky, ihriská;
· zábavné podniky;
· diaľnice, ostatné cesty, železničné trate;
· stanice, letiská;
· priemyselné parky.

Pri hore uvedených oblastiach panelové systémy môžu plniť
viacero funkcií: znížením
hluku aj fyzicky oddeľujú zdroj hluku od chráneného priestoru.
Okrem toho panely poskytujú jedinečnú možnosť oddeliť
priemyselné parky a kancelárske budovy od priestranstiev
zábavných a rekreačných zariadení. Panelové protihlukové steny
sa odporúčajú vybudovať v blízkosti hlučných diaľnic, hlavných
ciest a letísk.

1.2. Zabudovanie a montáž
protihlukových panelov Durisol
Pred vybudovaním protihlukových stien Durisol treba vykonať
prípravné práce. Na mieste výstavby v závislosti od rozmerov
steny, vlastností pôdy a charakteristickej hodnoty zaťaženia
(vietor, sneh a i.) treba umiestniť dimenzované galvanizované
podporné stĺpy „HE-A” alebo „HE-AA”. Dimenzovanie je úlohou
statika. Rázvor stĺpov môže byť od 0,5 m do 6 m, ale dajú sa
vyrobiť aj prvky špecifických rozmerov. Podpery sa typicky
ukladajú do vystuženého základu s priemerom 60 cm. V prípade
nepriaznivých podmienok je potrebné navŕtať pilótové základy.
Medzi podpery sa najprv k rázvorám umiestňujú patrične
dimenzované a terénu zodpovedajúce železobetónové
podmurovkové panely. Podmurovkový panel sa v každom
prípade musí vyrábať s prihliadaním na miestne podmienky
zaťaženia, pričom materiál, z ktorého je vyrobený, musí byť
odolný voči okolitým podmienkam a vplyvom, ako mráz,
posypová soľ atď. Nad podmurovkové panely sa postupne po
jednotlivých dieloch vkladajú 50 – 100 cm vysoké panely, ktoré
po dosiahnutí plánovanej výšky, vytvárajú požadovanú
protihlukovú stenu Durisol. Pohybovanie protihlukových panelov
je možné čapmi, ktoré sú zabudované do hornej časti panelov,
o ktoré ich zdvihák zachytí pri presúvaní. Z dôvodu vyrovnania
výrobných tolerancií a realizačných nepresností sa odporúča do
vodorovných škár panelov použiť tesniaci materiál.
Nastavenie a fixovanie panelov do kovových podpier sa
uskutočňuje skrutkami.
Voliteľné protihlukové panely série 50 cm, 75 cm, 100 cm, v
individuálnom prevedení 125 cm a 150 cm.

1.1 obrázok. Príklad na maximálnu záťaž vetra.
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guľový
čap

Durisol
protihlukový
plášť
železobetónové
jadro
obrázok 1.3 Schéma zabudovania guľového čapu

Ich spojenie zabráni, aby v prípade nehody na nadjazde či moste
poškodené protihlukové panely vypadli alebo spadli (obrázok 1.4).

Obrázok 1.2. Zabudovanie protihlukových panelov Leier.
Pohybovanie panelov podporujú guľové čapy, ktoré sa počas
výroby panelov zabudujú do horného rohu panelov.
(obrázok 1.3). Vhodnou armatúrou sa tieto prvky dajú bezpečne
zdvihnúť. Podľa požiadavky po umiestnení panelov
sa priehlbiny čapov môžu vyplniť a uhladiť cementovou maltou.

V prípade vystužených betónových prvkov počas elektrickej
železničnej prevádzky môže v kovaní vzniknúť elektrický výboj. Z
dôvodu
odvedenia elektrického náboja alebo energie blesku je kovanie
prvkov spojené s uzemňovacou objímkou. Túto zabudovanú
uzemňovaciu objímku treba vhodným drôtom pripojiť ku
kovovému stĺpu, ktorý vedie do zeme.

Výhody guľových čapov:
· rýchle, bezpečné spojenie;
· prípojka bez odierania;
· možnosť použiť pri prvku akéhokoľvek tvaru a
rozmeru;
· výber rozmeru, ktorý vyhovuje hmotnosti prvku;
· dodatočne netreba odstrániť zdvíhacie ucho, a preto
nevzniká následná korózia;

jedinečná ochrana proti spadnutiu či vypadnutiu
zo steny.
Protihlukové panely Durisol sa vyrábajú podľa atraktívnych
plánov, ktorých základná štruktúra je doplnená armatúrami a
prepojovacími prvkami.
Konštrukcia stenových panelov umožňuje ich pevnú fixáciu
pomocou podpier.

Obrázok 1.4
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Dobre vedieť!
Naše certifikované produkty sú odolné proti nárazu a chránia
nielen proti vandalizmu, ale aj proti prípadným poškodeniam
steny, ktoré môžu vzniknúť pri prípadnej nehode. Na potvrdenie
sme dali skontrolovať produkt podľa prílohy „B”
normy STN EN1794. V rámci tejto normy naše výrobky vyhovujú 2.
triede odolnosti. Z dôvodu ochrany proti krádeži sme hmotnosť
steny stanovili tak, aby sa nedala vybrať z miesta ľudskou silou.
Statickú schému podmurovkového panelu (nosníka) treba
považovať za dvoj-podperný, ktorý
musí uniesť aj váhu protihlukových panelov. Podstavcové panely
musia vyhovieť aj požiadavkám STN EN14992.
Vyhovenie požiadavkám/Splnenie technických požiadaviek treba
osvedčiť certifikátom. V tabuľke č. 3 normy STN EN14389-2 sú
stanovené podmienky prostredia a kvalita betónu podstavcového
prvku podľa STN EN4798-1, ktoré treba stanoviť podľa expozície
životného prostredia. Kvalitu materiálov stanovuje EC-2.

1.3. Špeciálne ohnuté horné
panelové prvky
Na tých miestach, kde je výšková výstavba protihlukových panelov
obmedzená, avšak z dôvodu tlmenia zvuku by boli potrebné vyššie
panely, odporúča sa použiť prerušený horný prvok, ktorého
spodná časť je zvislá a horná časť naklonená v 45° uhle – (obrázok
1.6). Zvislá časť sa môže rovnakým spôsobom ako ostatné prvky
vložiť do medzier stĺpov a pripevniť kotviacou skrutkou. Zakrivená
rovina v 45° uhle, presahujúca stĺp, je v celej šírke obloženia
Durisol, čím je zabezpečená kontinuita vedľa seba priložených
protihlukových dielov. Jedinečným riešením sú špeciálne
vytvorené
DSi 465/25/13 tvarovky, ktoré (1.1 tabuľka) pri zabudovaný
homogenickým spôsobom do horného radu steny
zabezpečia elimináciu hluku. Stenový panel realizovaný v 24ostupňoch okrem estetickosti vyhovuje aj statickým požiadavkám.

1.4. Estetika
Umiestnenie protihlukovej steny do prostredia ovplyvňuje ľudí
viacerými spôsobmi. Okrem tlmenia hluku je dôležité, aby
panelová stena nepôsobila rušivo, ale prirodzene zapadla do
okolia. Pri projektovaní panelovej steny sa berie do úvahy aj
realizácia jej vzhľadu – mala by byť čo „najneviditeľnejšia“, pričom
by mohla okoliu
sprostredkovať akúsi správu. Protihlukové systémy Durisol sa
skladajú z tvaroviek, čo umožňuje vytvárať rôznorodý výsledný
vzhľad líšiaci sa v detailoch. Vďaka tomu sa môže realizovať
prispôsobenie sa prostrediu alebo zobrazenie postáv a nápisov
na jednotlivých stenách. Jednotlivé prvky sú sivé alebo farbené.
Farebnosť
a kombinácia prvkov umožňuje flexibilné a kreatívne realizácie,
kombinácia prvkov rôznej hrúbky
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umožní vytvoriť trojrozmerný dojem (obrázok 1.7). Pri panelových
protihlukových systémoch sa dajú voľne vybrať jednotlivé typy,
farby a vzory tvaroviek. Pri výbere sa v každom prípade zhotoví
vizualizácia. Plánované farebné vzorky nájdete v prílohe č. 1
a zrealizované steny nájdete v prílohe č. 2.

1.5. Údržba
Protihlukové steny Leier Durisol vyžadujú minimálnu údržbu.
Vďaka modernej technológii materiál získal takú štruktúru
a vlastnosti, že odolá aj chemikáliám, ktorými sa odstraňujú
grafity. Čistenie panelov sa môže vykonať vysokotlakovým
čistením.
V prípade poškodenia povrchu panelu nie je potrebné ich celková
výmena. Odstránením časti poškodeného povrchu a pomocou
nalepenia pripravených opravných prvkov sa rýchlo poškodený
povrch zrenovuje.

KONTROLA
ZMENY ZAŤAŽENIA
Protihlukové prvky Leier Durisol
v nezávislej vedeckej a
výskumnej inštitúcii – v nemeckom RED Bernard –
získali

výborné hodnotenie.
dosiahli.
Počas simulácie – pri overovaní účinku protihlukovej
steny Leier Durisol – prešiel
vlak rýchlosťou 200 km/h
päť miliónkrát. Počas tohto procesu sa ani
v jednotlivých prvkoch steny, ani v paneloch
nevyskytla deformácia alebo
iné poškodenie,
prvky sa osvedčili ako
veľmi odolné voči fyzikálnym
vplyvom a plne
vyhoveli
požiadavkám.

DURISOL POMÔCKA PRE SYSTÉMY HLUKOVEJ IZOLÁCIE, VÝSTAVBY ŽELEZNÍC A PROJEKCIE
špeciálne, v 45° uhle ohnutá horná tvarovka

“B-B“ PRIEČNY REZ

“A-A“ REZ CEZ KLINOVÉ SKRUTKY

POHĽAD Z PREDU

HEA 160 za tepla valcovaný oceľový stĺp
DSi 25/13 – W Durisol protihluková stena
M12 zabetonovaný oceľová kotva
M12 klinová skrutka
úprava drážkovania pre klinovú skrutku

Obrázok 1.6.
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1.6. Údaje o paneloch Durisol
Tabuľka 1.1.
Názov výrobku

Technické údaje

DSi 25/13 N

Rozmer

Statika

Technické údaje
Hrúbka prvku

25 cm

Výška prvku

25 cm

Dĺžka prvku

50 cm

Hrúbka betónového jadra
Utlmenie zvuku DLR

Akustické vlastnosti

Trieda utlmenia zvuku

Statika

Akustické vlastnosti

Statika

Akustické vlastnosti

Trieda zvukovej absorpcie

A5*/A2

Technické údaje
Hrúbka prvku

30 cm

Výška prvku

25 cm

Dĺžka prvku

50 cm

Hrúbka betónového jadra

Statika

Akustické vlastnosti

34 dB

Trieda utlmenia zvuku

B3

Zvuková absorpcia

17 dB/7 dB

Trieda zvukovej absorpcie

A5*/A5*

Technické údaje
Hrúbka prvku

25 cm

Výška prvku

25 cm

Dĺžka prvku

50 cm

Hrúbka betónového jadra
Utlmenie zvuku DLR

34 dB
B3

Zvuková absorpcia

13 dB/7 dB

Trieda zvukovej absorpcie

A4/A2

Technické údaje
Hrúbka prvku

30 cm

Výška prvku

25 cm

Dĺžka prvku

50 cm

Hrúbka betónového jadra
Utlmenie zvuku DLR

34 dB
B3

Zvuková absorpcia

13 dB/13 dB

Trieda zvukovej absorpcie

A4/A4

Technické údaje
47,5/25 cm

Výška prvku

25 cm

Dĺžka prvku

50 cm

Hrúbka betónového jadra
Utlmenie zvuku DLR

Akustické vlastnosti

13 cm

Trieda utlmenia zvuku

Hrúbka prvku

Statika

13 cm

Trieda utlmenia zvuku

DSi 475/25/13 N

Rozmer

13 cm

Utlmenie zvuku DLR

DSi 30/13 W

Rozmer

B3
17 dB/7 dB

DSi 25/13 W

Rozmer

34 dB

Zvuková absorpcia

DSi 30/13 N

Rozmer

13 cm

Trieda utlmenia zvuku

13 cm
34 dB
B3

Zvuková absorpcia

17 dB/7 dB

Trieda zvukovej absorpcie

A5*/A4

* Najvyššia trieda zvukovej absorpcie podľa normy EN1793-1.
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tabuľka 1.1
Názov výrobku

Technické údaje

LSA 50/12/25 W
protihlukový panel

Rozmer

Technické údaje
Hrúbka prvku

12 cm

Výška prvku

25 cm

Dĺžka prvku

50 cm

Hrúbka betónového jadra

–

Trieda zvukovej absorpcie

A4

Statika
LSA 50/8,5/25 W
protihlukový
panel
Rozmer

Technické údaje
Hrúbka prvku

8,5 cm

Výška prvku

25 cm

Dĺžka prvku

50 cm

Hrúbka betónového jadra

–

Trieda zvukovej absorpcie

A4

Statika
LSA 50/8,5/25 N
protihlukový panel

Rozmer

Technické údaje
Hrúbka prvku

8,5 cm

Výška prvku

25 cm

Dĺžka prvku

50 cm

Hrúbka betónového jadra

–

Trieda zvukovej absorpcie

A5*

Statika
* Najvyššia trieda zvukovej absorpcie podľa normy EN1793-1.

Obrázok 1.7
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Pomoc pri plánovaní
Panel DSI 25/13 W tvarovky

meniaci, do 596

A-A rez

B-B rez

obrázok 1.8

Vytvorenie otvoru v protihlukovom paneli
– alternatívne riešenie

Obrázok 1.9
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Detailný výkres guľového čapu

zabudovaný oceľový zdvihák

gulová zdvíhacia hlavica k oceľovému

vybetónované vnútorné betónové
jadro
Leier Durisol plášťový prvok

polgulové vylúčenie
pre

DURISOL POMÔCKA PRE SYSTÉMY HLUKOVEJ IZOLÁCIE, VÝSTAVBY ŽELEZNÍC A PROJEKCIE

Pomoc pri plánovaní
Praktické riešenia

HEA 160 za tepla valcovaný oceľový stĺp
izolačné puzdro – M16
M16 závitová skrutka, obojstrannou podložkou
elektrický prechodný/izolačný kábel
vonkajšia rovina výstuž e /krytie betónom
plechová platňaü spojená výstužou ö
Betónová podmurovka

Obrázok 1.11 Ochrana proti blesku a nárazom – schéma uzemnenia

HEA 160 za tepla valcovaný oceľový stĺp
Debniace tvárnice Durisol
Závitové
klinová skrutka
zárez pre klinovú skrutku

Obrázok 1.12 Schéma zaklinenia s vopred zabudovanou klinovou skrutkou
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Pomoc pri plánovaní
Príklad na vytvorenie únikovej brány

DSi 25/13N ZÖLD

voľný otvor

voľný otvor

ZDROJ HLUKU
klinová skrutka

SMER OTVORU
Obrázok 1.13

1.7. Manuál k budovaniu debniacich
tvárnic
Stavbu treba začať so zapojením statika a akustického plánovača.
1. krok:
Príprava vopred dimenzovaného a odsúhlaseného základného
úseku statikom. Odporúča sa umiestniť základňu 80 – 120 cm od
hranice mrznutia a ukončiť ju 25 cm nad pôdou, na čo sa používa
murivo Leier.
Z dôvodu zachovania konzistencie sa odporúča základňu vybrať
v ľubovoľnej, minimálne však v 25 cm výške, ktorá
stenový systém spraví odolnejším voči vonkajších vplyvoch
prostredia a počas zimnej údržby ciest.
stena bude odolnejšia

2. krok:
Pri tvorbe základného úseku hornú rovinu treba vytvoriť tak, aby
povrch bol vyrovnaný, a tak zabezpečil vodorovné ukladanie
všetkých tvárnic. V prípade murovania sa odporúča začať pri
prelomoch smerov. Vodováhou môžete kontrolovať, či nenastala
odchýlka od požadovaného výsledku. Ak áno, treba to upraviť ešte
pred vystužovaním a betónovou výplňou. Na zhotovený základ
prvého radu sa odporúča použiť univerzálne stavebné lepidlo
LeierFIX*.
* Pri tvárniciach používajte univerzálne stavebné lepidlo LeierFIX, ktoré tvrdne
pri vlhkosti. Okrem murovania debnení sa môže použiť aj v iných oblastiach,
napr. na lepenie dreva, betónu, tehly alebo polystyrénu. Je veľmi silné a stačí
celkom malé množstvo, čím šetríte čas a peniaze.

Obrázok 1.15. Zabudovanie tvárnice

Obrázok 1.14 Príprava základného úseku

www.leier.sk

DURISOL POMÔCKA PRE SYSTÉMY HLUKOVEJ IZOLÁCIE, VÝSTAVBY ŽELEZNÍC A PROJEKCIE

Obrázok 1.16. Zabudovanie tvárnice

3. krok:

V prípade potreby vytvoriť roh sa tvarovky môžu rezať
v akomkoľvek uhle pásovou alebo ručnou pílou. Dbajte
na to, aby jednotlivé tvarovky sa rezali správnym rezom, aby
ich osadenie bolo presné. Rezané tvárnice sa následne dajú
pospájať pomocou lepidla.

Obrázok 1.19 Rezanie ručnou pílou na mieru

Obrázok 1.17. Rezanie rohového dielu na mieru

Obrázok 1.20 Spojenie rohových dielov
4. krok:
Po zabudovaní tvaroviek Leier Durisol prípadnými rohovými dielmi
sa na hotový základ uloží armovanie/výstuž a potom pokračujte
pomocou pokynov odborníkov. Po vložení výstuže nasleduje
plnenie vopred určeného vhodného druhu betónu (kvalita).
Koniec steny sa odporúča uzavrieť debnením, a následne začať s
betónovaním.
Pri aplikácii technológie debniacich tvárnic výška doplneného
betónu môže byť max. 1,25 m za hodinu.

Obrázok 1.18
Lepenie rohového dielu pomocou
univerzálneho lepidla Leier Fix

V prípade teplého počasia debniace tvárnice Durisol
treba poliať vodou.
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Obrázok 1.21. Umiestnenie armovania/výstuže v rohoch

Obrázok 1.25 Uzatvorenie steny
5. krok:
Pri betónovaní sa odporúča použiť betón C25/30, max. 8 mm
frakcie.

Obrázok 1.22. Umiestnenie dlhých výstuží

Obrázok 1.26 Betonáž a zhutnenie
Obrázok 1.23 Umiestnenie zvislých výstuží

6. krok:
Hotovú stenu Leier Durisol, ktorá je naplnená čerstvým
železobetónovým jadrom treba po ukončení betonáže polievať
vodou (dodatočná úprava).
Spotreba materiálu na protihlukovú stenu realizovanej na mieste
tabuľka 1.2.
Hospodárske
ukazovatele
Spotreba materiálu (tvárnice)
Spotreba betónu
Spotreba betonárskej ocele

Obrázok 1.24 Koniec steny pred armovaním
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Čas zabudovania s
betónovaním

* v závislosti od výkresu

8

db/m2

95

l/m2

7 – 10

kg/m2

cca. 0,5 – 0,7*

h/m2
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Poznámky
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Poznámky
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DURISOL POMÔCKA PRE SYSTÉMY HLUKOVEJ IZOLÁCIE, VÝSTAVBY ŽELEZNÍC A PROJEKCIE
príloha č. 1

Farebné prevedenie
SKLO

SKLO

SKLO

SKLO

SKLO

príloha č. 2/ obrázok č. 1 Sklenené prvky

príloha č. 2/ obrázok č. 2 Hungaroring

príloha č. 2/ obrázok č. 3 Jasle, škôlka

príloha č. 2/ obrázok č. 4. Piesočná smršť

príloha č. 2/ obrázok č. 5 Voľný vzor 1

príloha č. 2/ obrázok č. 6 Vyplnenie zelenej steny rastlinami
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Farebné prevedenie

príloha č. 2/ obrázok č. 7 Hellas

príloha č. 2/ obrázok č. 8 Úľ

príloha č. 2/ obrázok č. 9 Praskot

príloha č. 2/ obrázok č. 10 Vidlicový kľúč
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Farebné prevedenie

príloha č. 1

príloha č. 1/ obrázok č. 11 Železničná zastávka

príloha č. 1/ obrázok č. 12 Železničná stanica

príloha č. 1/ obrázok č. 13 Pivnica

príloha č. 1/ obrázok č. 14 Priezračná stena a úniková brána

príloha č. 1/ obrázok č. 15 Vlny

www.leier.sk

Farebné prevedenie

príloha č. 1/ obrázok č. 16 Rozsah zvuku 1

príloha č. 1/ obrázok č.17 Rozsah zvuku 2

príloha č. 1/ obrázok č. 18 Rotácia

príloha č. 1/ obrázok č. 19 Balaton

príloha č. 1/ obrázok č. 20 Prechod

príloha č. 1/ obrázok č. 21 Hra
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Farebné prevedenie

príloha č. 1

príloha č. 1/ obrázok č. 22 Tetris

príloha č. 1/ obrázok č. 23 Kvet

príloha č. 1/ obrázok č. 24 Pásma

príloha č. 1/ obrázok č. 25 Oblúk

príloha č. 1/ obrázok č. 26 Figúra
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Farebné prevedenie

príloha č. 1/ obrázok č. 27 Písmená a čísla

príloha č. 1/ obrázok č. 28 Písmená a čísla

príloha č. 1/ obrázok č. 29 Písmená a čísla

príloha č. 1/ obrázok č. 30 Písmená a čísla

príloha č. 1/ obrázok č. 31 Písmená a čísla
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Farebné prevedenie

príloha č. 1

príloha č. 1/ obrázok č. 32 Hory / kopce

príloha č. 1/ obrázok č. 33 Slnko

príloha č. 1/ obrázok č. 34 Les

príloha č. 1/ obrázok č. 35 Drevený dom

príloha č. 1/ obrázok č. 36 Dom
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príloha č. 2.

Fotky

príloha č. 2. /obrázok č. 1

príloha č. 2. /obrázok č. 2

príloha č. 2. /obrázok č. 3

príloha č. 2. /obrázok č. 4

príloha č. 2. /obrázok č. 5

príloha č. 2. /obrázok č. 6
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príloha č. 2.

Fotky

príloha č. 2. /obrázok č. 7

príloha č. 2. /obrázok č. 8

príloha č. 2. /obrázok č. 9

príloha č. 2. /obrázok č. 10

príloha č. 2. /obrázok č. 11

príloha č. 2. /obrázok č. 12

príloha č. 2. /obrázok č. 13
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príloha č. 2.

Fotky

príloha č. 2. /obrázok č. 14

príloha č. 2. /obrázok č. 15

príloha č. 2. /obrázok č. 16

príloha č. 2. /obrázok č. 17

príloha č. 2. /obrázok č. 18

príloha č. 2. /obrázok č. 19
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príloha č. 2.

Fotky

príloha č. 2. /obrázok č. 20

príloha č. 2. /obrázok č. 21

príloha č. 2. /obrázok č. 22

príloha č. 2. /obrázok č. 23

príloha č. 2. /obrázok č. 24

príloha č. 2. /obrázok č. 25
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príloha č. 2.

Fotky

príloha č. 2. /obrázok č. 26

príloha č. 2. /obrázok č. 27

príloha č. 2. /obrázok č. 28

príloha č. 2. /obrázok č. 29

príloha č. 2. /obrázok č. 30

príloha č. 2. /obrázok č. 31

príloha č. 2. /obrázok č. 32

príloha č. 2. /obrázok č. 33
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DURISOL POMÔCKA PRE SYSTÉMY HLUKOVEJ IZOLÁCIE, VÝSTAVBY ŽELEZNÍC A PROJEKCIE
príloha č. 3

Vzorkovnica farieb

Mriežky sme zobrazili v rastri 25 × 25. Tvárnice sa dajú zabudovať v sieťovej a zvislej väzbe.
Pri plánovaní vzorov sa odporúča prihliadať i na rozmer 25 × 50 cm prvkov/dielov Durisol.
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Železničné stavebné prvky
V posledných rokoch stúpli dopravné nároky.
Aby sa časť cestných prepráv dala hospodársky preorientovať na
železničnú, je potrebná rekonštrukcia a rozvoj už existujúcich
železničných tratí. V posledných rokoch sa tento rozvoj začal na
hlavných železničných trasách a dúfame, že v tomto trende sa
bude ďalej pokračovať.
Rekonštrukcie vyhovujúce požiadavkám doby vyžadujú používanie
vysokokvalitných technických produktov, zariadení a technológií.
S prihliadaním na vysoké požiadavky začal sa Leier Kft. zameriavať
na rozvoj takých produktov, ktorými sa chce spolupodieľať na
rekonštrukcii moderných železníc.
Objednávky môžete posielať na ktorúkoľvek prevádzku LEIER, do
centrály obchodného oddelenia LEIER – na emailovú adresu :
leier@leier.sk alebo na faxové číslo: 96/512-001, poprípade
priamo výrobným závodom.

2.1. Oblasť použitia
Pri výstavbe železníc hlavnou oblasťou osadenia káblových žľabov
je podzemné umiestnenie elektrických a/alebo riadiacich vedení,
ktoré sú vedené pod otvorenou trasou alebo vedľa koľají nádražia.
Prvkami káblových žľabov môžete bezpečne vytvoriť také kanály,
kde je možné umiestniť nízkonapäťové telekomunikačné,
bezpečnostné, komunikačné alebo aj vysokonapäťové prepojenia
(max. 1 kV) pod zem.
Prvky káblových žľabov poskytujú možnosť na bezpečné
vytvorenie zvarov, uzlov a odbočiek
Systém umožňuje osadenie vedenia nízkeho a vysokého napätia v
jednom žľabe, a to pomocou rozdeľovacieho prvku v kanálovej
vetve, vyrábaného na tento účel.
Označenie káblových žľabov: (napr.: LKCS S 30)
„L”

Označenie indikujúce výrobný závod LEIER

„KCS” Káblový žľab
„S”

Zapustená zákrytová doska

„30”

vnútorná šírka dielca v cm

LEIER HUNGÁRIA KFT.
9241 JANOSSOMORJA, Ovari ut Fax: +421 2 436 42 044
E-mail: janossomorja@leier.hu
9545 JANOSHAZA, Pf.: 15 Fax: 95/551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

2. Systém káblových žľabov

2.2. Výber systému káblového žľabu
Výber systému káblového žľabu s vhodným prierezom je úlohou
projektanta. Stanoví sa to podľa usmernení, predpisov alebo
vnútorných smerníc prevádzkovateľa.

2.3. Výhody použitia systému
káblových žľabov














Skrátenie stavebného času pri vytvorení siete káblových
žľabov.
V žľabových dielcoch na rovnakej trase sa dajú naraz viesť
komunikačné, riadiace a napájacie vedenia.
V odľahčených prvkoch sa jednoducho vytvárajú spojovacie
body.
Zákrytové dosky odolné voči nášľapom umožňujú prekríženie
ciest a chodníkov.
Zákrytové dosky na ktoromkoľvek bode systému umožnia
prístup k vedeniam, uľahčujú zistenie chýb a ich následné
odstránenie.
Uzatvorené káblové prvky ponúkajú ochranu voči počasiu,
škodcom a hlodavcom.
Materiál káblových žľabov je ekologický, trvácny betón, ktorý
zabezpečí dlhotrvajúcu ochranu umiestnených vedení.

2.4. Typy káblových žľabov
Typy káblových žľabov stanovíme podľa vnútornej šírky.
Momentálne máme k dispozícii: 20; 30; 40; 55; 65.

2.5. Materiál káblových žľabov
Kvalitnú zmes betónu vyrábame v automatických, počítačmi
riadených miešačkách na základe charakteru použitia a iných
mechanických vlastností.

obrázok 2.1
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Charakteristika kvality materiálu:




Trieda pevnosti betónu v tlaku: C25/30
Sieť betonárskej ocele: Bst 550
Nasiaknutie vodou: max. 6 m%

2.6. Prvky káblových žľabov
2.6.1. Žľabové prvky
Hlavným prvkom káblových systémov sú žľabové prvky. Žľabové
prvky vyrábame ako priame (obrázok 2.2 ) žľaby, do ktorých podľa
potreby sa dajú umiestniť deliace prvky podľa množstva a
charakteristiky umiestneného vedenia. Špeciálne vytvorené konce
žľabov zabezpečia, aby prvky v určitých polohách dobre k sebe
zapadli. V prípade dodržania stavebných inštrukcií prvky sa
nemôžu posunúť ani vo vodorovnej, ani vo zvislej polohe. Rozmer
dielov obsahuje tabuľka č. 2.1. Na sledovanie zlomov vo smere
vedenia káblov

je potrebné miestne prispôsobenie žľabov a zákrytov, čo je možné
iba pri úplnom dodržaní BOZP.

2.6.2. Mobilné oddeľovacie prvky
Mobilné oddeľovacie prvky zabezpečia oddelenie vnútorných
priestorov žľabov. Tým sa umožní mechanické oddelenie a
usporiadanie vedení s rôznymi funkciami. Na polohovanie a
fixáciu používame otvory na spodku žľabu.

2.6.3. Železobetónové zákrytové dosky
Na pokrytie žľabov sa používajú železobetónové zákrytové dosky.
Ich vytvorenie zabraňuje jej posunutiu po osadení na žľab.
Zaťažiteľnosť zákrytových dosiek je A15 (pochôdzne) , preto sa
môžu používať aj v prípade chodcov.
Rozmery prvkov zákrytovej dosky obsahuje tabuľka 2.2.

A-A rez

N-N prierez

Pohľad zhora

obrázok 2.2.
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tabuľka 2.1.
Kvalita betónu

D (mm)

SZ (mm)

sz (mm)

V1 (mm)

V2 (mm)

V3 (mm)

V4 (mm)

H (mm)

h (mm)

LKCS S20

Typ

C30/37

1000

410

250

60

90

30

45

290

230

Hmotnosť
(kg)
145

LKCS S30

C30/37

1000

510

350

60

90

30

45

290

230

160

LKCS S40

C30/37

1000

610

430

60

100

40

45

290

230

171

LKCS S55

C30/37

1000

740

540

60

100

40

45

290

230

192

LKCS S65

C30/37

1000

860

660

60

100

40

45

290

230

230

tabuľka č. 2.2 Rozmery zákrytových dosiek a oddeľovačov káblových žľabov Leier

LKCS S20 zákrytová doska

Typ

Dĺžka (mm)
500

300

65

Hmotno
sť (kg)
21,5

zákrytová doska LKCS S30

500

400

65

29

zákrytová doska LKCS S40

500

500

65

36

zákrytová doska LKCS S55

500

630

65

49

zákrytová doska LKCS S65

500

750

65

56

495

35

200

5

oddeľovač LKCS S

2.7. Zabudovanie prvkov
káblových žľabov
Pri zabudovaní prvkov káblového žľabu treba postupovať podľa
technického predpisu danej oblasti, resp. daného priestoru
(technický popis stavby, predpisy ZŠR). Ak to technický predpis
neurčuje, vytvorí sa výkop na základe všeobecne platných
stavebných predpisov.

Šírka (mm)

Výška (mm)

Odporúčané poradie stavby (v prípade chýbajúceho
predpisu):









vytvorenie výkopu na základe všeobecných predpisov;
vytvorenie lôžka z vhodného materiálu, min. hustota lôžka
Trρ = 90 %;
umiestnenie káblových žľabov, dávať pozor na spoje žľabov;
umiestnenie a výstavba vedení;
umiestnenie zákrytových dosiek (v prípade chodcov je nutné
káblový žľab odľahčiť);
podľa predpisov spätné doplnenie lôžka zhutneným lôžkovým
materiálom.

Na premiestnenie prvkov sa odporúča použiť ručný alebo
mechanický zdvihák.
Odporúčané vrstvenie znázorňuje obrázok č. 2.4.

2.8. Systém káblových žľabov
doprava, skladovanie,
pohybovanie káblových žľabov

1. pôda

4. 20 cm – nepresiakavá vrstva

2. 20 cm – štrkové lôžko

5. 30 cm – piesočnatý štrk

3. 5 cm – štrk

6. spodná vrstva pôdy

obrázok 2.4. Vrstvenie
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Prvky káblových žľabov dodávame na štandardných paletách EUR
v závislosti od ich rozmeru a hmotnosti.
Nakladanie a vykladanie produktov umiestnených na palete sa
môže realizovať pomocou vysokozdvižného vozíka. Pri skladovaní
tvárnic je zakázané palety položiť na seba.
Palety pri skladovaní treba umiestniť na správne zhutnenej, rovnej
ploche. Presúvať tvárnice na mieste zabudovania je možné
vozíkom alebo zdvíhacími kliešťami, poprípade popruhom. V
prípade menšej hmotnosti tvárnic je možné ich prekladať ručne.
Pri nakladaní či pri inej manipulácii s tvárnicami (dvíhaní,
presúvaní) treba dodržiavať bezpečnostné predpisy.

DURISOL POMÔCKA PRE SYSTÉMY HLUKOVEJ IZOLÁCIE, VÝSTAVBY ŽELEZNÍC A PROJEKCIE

3. Káblové skrine,
šachty

3.2. Výber káblových skríň
Výber káblovej skrine vhodného rozmeru je úlohou projektanta
káblových systémov. Rozmer káblovej skrine určuje hĺbka uloženia
káblových systémov, množstvo ochranných rúr v jednom výkope,
ich prierez, typ či druh použitia skrine – či to bude uzlová alebo
úseková skriňa.
Naša výrobná technológia umožní vyrobiť špeciálne káblové skrine
(šachty), ktoré môžu byť odlišnej veľkosti ako štandardné.

3.3. Káblové skrine, šachty
káblových žľabov










obrázok 3.1.



Vedenie energetických, telekomunikačných a riadiacich vedení
v ochrannom puzdre vznikla potreba na uzlové alebo úsekové
šachty v obývaných a neobývaných oblastí. Viacero ochranných
rúrok umiestených vo výkope umožňuje uloženie väčšieho
množstva vedení rôznych káblových systémov alebo sa dá použiť
typ rúrky s väčším množstvom stôp na uloženie káblov na jednej
trase. Uzlové alebo úsekové šachty umožňujú odhaliť chybu medzi
úsekmi dvoch šácht a/alebo vytvoriť bezpečnú ochranu
jednotlivých uzlov. Môžu sa aplikovať pri takých káblových
systémoch, pri ktorých treba nízkonapäťové telekomunikačné,
poistné, komunikačné alebo aj vysokonapäťové káble (max. 1 kV)
umiestniť pod zem v rámci alebo mimo obytnej zóny. Káblové
rozvodné skrine, šachty do 15 cm.
Označenie prvkov skrine (šachty): (napr.: LKSZ 45/50/90
)
„LKSZ”

Leier káblová skriňa

„45”

vnútorná šírka skrine v cm

„/50”

vnútorná hĺbka skrine v cm

„/90”

vnútorná dĺžka skrine v cm

3.1. Oblasť použitia káblových skríň





systémové vedenia v ochranných rúrkach vytvorené
na železničných staniciach a v staniciach metra;
výstavba rôznych elektrických alebo optických sietí;
vytvorenie podzemných elektrických sietí obchodných
domov, priemyselných hál.








V prípade vytvorenia káblového systému nie je potreba
šachty z monolitického betónu, čím sa zníži čas realizácie.
Uzlové zvary, odbočky, ohyby jednotlivých káblových
systémov sa dajú vytvoriť ľahko a jednoducho bez zásahu do
ostatných systémov.
Na rovnakej trase je možné naraz viesť komunikačné, riadiace
a napájacie vedenia.
Vďaka zabudovaným prvkom je možné realizáciu pripojenia
káblovej skrine a ochranných rúr uskutočniť vodotesne.
K správne zvolenej káblovej skrini sa môže z viacerých smerov
pripojiť viacero ochranných rúr.
V prípade neskoršieho rozširovania systému je možné vytvoriť
i ďalšie pripojovacie miesta.
Pochôdzne zákrytové dosky umožnia uložiť chodníky na trase.
Prvky uzavretej káblovej skrine chránia pred počasím
a škodcami.
Materiál káblových skríň je ekologický, nadčasový betón,
ktorý poskytuje dlhodobú ochranu
umiestneným vedeniam.

3.4. Typy káblových skríň
Vyrábame skrine (šachty) nasledujúcich rozmerov, avšak naša
technológia umožňuje aj výrobu skríň špecifických rozmerov.

3.5. Materiál káblových rozvodných skríň
Kvalitnú zmes betónu vyrábame v automatických, počítačmi
riadených miešačkách na základe charakteru použitia a iných
mechanických vlastností.
Charakteristika kvality materiálu:
Trieda pevnosti tlaku betónu: C30/37
Technická špecifikácia: STN EN 13369:2004/A1:2006

3.6. Zabudovanie káblových rozvodných
skríň
Pri zabudovaní káblových skríň treba prihliadať na súvisiace
stavebné technické predpisy (predpisy železníc, stavebná
technická špecifikácia). Ak to inak technická špecifikácia nestanoví,
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výkop treba vytvoriť s prihliadaním na všeobecné stavebné
predpisy s ohľadom na hĺbku stavby.
Odporúčané poradie výstavby (v prípade chýbajúceho
samostatného predpisu):











vytvorenie výkopu na základe všeobecných predpisov;
vytvorenie lôžka z vhodného materiálu, min. hustota lôžka
Trρ = 90 %;
vloženie káblovej skrine do výkopu;
pripojenie ochranných rúr na určené miesta s prihliadaním na
umiestnenie tesniacich krúžkov z dôvodu vytvorenia
správneho spojenia na utesnenie proti vnikaniu vody;
umiestnenie zákrytových dosiek;
spätné doplnenie výkopu lôžkovým materiálom, zhutnenie
podľa predpisov – v okolí ochranných rúr ručné zhutnenie;
vybudovanie vedení.

Do horných častí káblových skríň sa zabudovali objímky so závitom
M16, do ktorých vložili kotviace prvky, pomocou ktorých
oceľovým lanom alebo popruhom sa môžu posúvať prvky. Po
vložení a pripojení

obrázok 3.2. Káblová šachta – dvojitá
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ochranných rúr je praktické zákrytové dosky šachty umiestniť na
ich pôvodné miesto, aby pri spätnom doplnení výkopu, lôžkový
materiál nespadol do skrine. Ak sa vedenie vybuduje neskôr,
z bezpečnostných dôvodov dbajte na to, aby skriňa neostala
otvorená.

3.7. Preprava, skladovanie a
pohybovanie káblovými skriňami
Káblové skrine sa prepravujú na drevených hranoloch na ložnej
ploche nákladného auta. Nakladanie a vykladanie skriňových
dielov, ako aj pohybovanie v rámci prevádzky, sa uskutoční
vysokozdvižným vozíkom. Prvky sa umiestňujú na rovnú plochu,
môžu sa uložiť na drevené hranoly zodpovedajúcej hrúbky.
Pohybovanie prvkov na mieste zabudovania je možné vykonať
zdvíhacím zariadením, do horných rohov skrine sú vložené
kotviace prvky, pomocou ktorých oceľovým lanom alebo
popruhom sa môžu posúvať. Pri nakladaní či pri inej manipulácii
s tvárnicami (dvíhaní, presúvaní) treba dodržiavať bezpečnostné
predpisy.
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tabuľka 3.1. Údaje o káblovej šachte a skrini
Typ

SZ

sz

v

L

l

H

h

V

LK 1/1
LK 1/2
LN 1/1
LN 1/2
LN 1/3

650
650
950
950
990

450
450
750
750
750

100
100
100
100
120

950
950
1100
1100
1140

750
750
900
900
900

600
1100
600
1100
1600

500
1000
500
1000
1500

100
100
100
100
100

80
80
80
80
80

LN 2/1
LN 2/2
LN 2/4
LN 2/5
LN 2/6

950
950
1140
1140
1200

750
750
900
900
900

100
100
120
120
150

1825
1825
2165
2165
2225

1625
1625
1925
1925
1925

1100
1620
1120
1620
2150

1000
1500
1000
1500
2000

100
120
120
120
150

80
80
80
80
80

480
805
680
1115
1920

Hmotn
osť
8 cm
zákryto
100
vej
100
dosky
177
177
177

Hmotn
osť
12 cm
zákryto
150
vej
150
dosky
266
266
266

1620
2735
2425
3290
5360

155
155
207
207
207

232
232
311
311
311

F1

F2

spodný diel
kg

120
120
120
120
120

880
880
1030
1030
1030

580
580
880
880
880

120
120
120
120
120

900
900
1030
1030
1030

880
880
1030
1030
1030

Vf
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4. Ovládacia skriňa rampy
(závory)
V rozvoji dopravnej infraštruktúry je naďalej vážnym úsekom
nehôd križovanie prejazdov dvoch hlavných pozemných
dopravných sietí – cestnej a železničnej.
Bezpečným zariadením moderných železničných prechodov je
rampa (závora) so signalizačným zariadením . Ovládacia skriňa
závory umiestnená vedľa priecestia umožňuje bezpečné uloženie
drahých riadiacich zariadení, ktoré zabezpečujú fungovanie závor
umiestnených na železničnom priecestí.

Charakteristika kvality materiálu:
Trieda pevnosti tlaku betónu: C30/37
Technická špecifikácia: STN EN 13369:2004/A1:2006

4.4. Konštrukcia ovládacích skríň závory
Bočné steny a spodok je vyrobený z liatej železobetónovej
konštrukcie, na ktorú sa dáva železobetónová strecha. Kvalita
povrchu bočných strán nevyžaduje ďalšie spracovanie, podľa
potreby sa môže namaľovať. Vnútorné steny sú stierkované
a namaľované.
Dvere chráni bezpečnostná železná platňa. Na ventilačnom otvore
sú mreže. Riadiace a napájacie vedenia je možné pripojiť ku skrini
prostredníctvom otvorov v podlahe. (obrázok 4.2)

obrázok 4.1. Ovládacia skriňa závory

4.1. Výhody ovládacích skríň závory











(obrázok 4.2)

Prefabrikovanú ovládaciu skriňu závory sme vyvinuli
na základe železničných noriem a predpisov.
Materiálne vybavenie a jej štruktúra ponúka vysokú ochranu
proti vplyvom počasia a vonkajšiemu poškodzovaniu.
Vchodové dvere a vetriace okno je odolné voči vandalizmu.
Dodaním na miesto zabudovania, umiestnením
a pripevnením na základovú dosku, skriňa už ďalšie súvisiace
práce nevyžaduje (dodáme na kľúč).
Podľa typových plánov je možnosť namontovania fixačných
prvkov, koľají a káblových žľabov na uloženie
zabezpečovacích zariadení a vedení.
Certifikovaný produkt s CE označením.

4.2. Typy ovládacích skríň na závory
(rampy)
V súčasnosti vyrábame skrine v dvoch rozmeroch.
(tabuľka 4.4. a 4.1)

4.3. Materiál ovládacej skrine závory
Kvalitnú zmes betónu vyrábame v automatických, počítačmi
riadených miešačkách na základe charakteru použitia a iných
mechanických vlastností.

www.leier.sk

(obrázok (4.3)
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4.5. Prepravovanie, pohybovanie
a zabudovanie ovládacích skríň závory
Rozmer a hmotnosť skrine umožňuje dodanie prostredníctvom
cestnej prepravy. Skrine pomocou zabudovaných závitových
kotviacich prvkov sa dajú posúvať oceľovým lanom alebo
popruhom, popr. vhodným žeriavom. Po umiestnení skríň na
určené miesto sa odporúča zdvíhacie body zakryť zátkami z PVC. V
prípade skladovania skrine v depe treba ju umiestniť na drevené
hranoly s hrúbkou min. 10 × 10 cm. V prípade inštalovania na
určené miesto treba skriňu umiestniť na rovnú základovú,
železobetónovú
dosku
a fixovať
rozpustným
alebo
nerozpustiteľným viazaním ukotviť k základu. Pri nakladaní,
posune skrine spínadla treba dodržať všetky bezpečnostné
predpisy!

obrázok 4.4 Výkresy skrine spredu, zboku a zhora

tabuľka 4.1 Rozmer skrine a údaje v cm
Typ

SZ

sz

v

V

H

h

vf

t

malý

166

150

8

10

269

224

10

25

veľký

230

212

9

10

280

245

12

23
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5. Nástupištné hrany
Rozvoj železničnej dopravy súvisí s rekonštrukciami železničných
staníc, ktorých súčasťou je aj pohodlnejšie nastupovanie do
vagónov, a preto treba zvýšiť priestor nástupištia do vhodnej
výšky. Normalizovanú výšku bokov nových nástupíšť,
nástupištných prvkov, ktoré fungujú ako podpery a bolo potrebné
ich zabetónovať, v súčasnosti už vystriedali moderné,
železobetónové produkty, ktoré vyhovujú technologickým
požiadavkám stavby. Miesto zabudovania nástupištných prvkov je
priamo pri železničných koľajach, čo znamená aj v blízkosti k zdroju
hluku. Z toho dôvodu na zníženie hluku popri základnom type LP55
sme vyvinuli aj koľajový absorbér LDP55 (obrázok 5.1)

5.1. Časti systému
Železobetónové nástupištné hrany
Absorbér hluku Durisol

Použitie nástupištných hrán LP5.2
a LPD55
Nástupištné hrany LP55 a LPD55 boli vyvinuté na základe
predpisov EÚ a vnútroštátnych predpisov, sú vhodné na výstavbu
nástupíšť, ktoré majú výšku 55 cm od temena koľajnice. Jedinečné
nástupištné hrany umožnia ukladať dlažby na nástupištiach a
drážkované prvky zabezpečia aj ich rýchle spojenie, priľnutie
a stabilitu pre celý rad hrán.
Na pohybovanie prvkov sa umiestnia 3 kotvy, ktoré umožnia ich
bezpečné nadvihnutie.

5.3. Názov nástupištných hrán
„LP”

Nástupištná hrana Leier

„LDP”

Nástupištná hrana Leier Durisol

„55”

označenie typov nástupištných hrán

5.4. Výhody LD55 nástupištnej hrany
Estetická povrchová úprava zapadajúca do prostredia:
Na viditeľnej strane koľají je viditeľný absorbér Durisol, ktorý
svojím
vzorkovaním,
farebným
prevedením
prispieva
k estetického vzhľadu nástupíšť.
Možnosť vytvorenia povrchu – W rebrovaný, N hladký povrch.


napr.: W povrchová úprava

obrázok 5.1



Dodatočne umiestniteľný absorbér LSA:

Absorbéry Durisol LSA už viac ako 40 rokov potvrdzujú svoje
vynikajúce absorpčné vlastnosti. Produkt zabezpečí pohltenie
zvuku 13 dB, čím prispieva k zlepšeniu komfortu obyvateľov.


Systém vyžaduje iba čistenie povrchu.

5.5. Materiál nástupištnej hrany








obrázok 5.2
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Železobetón a v prípade Durisol LDP55 (štiepkocement,
cement) je certifikovaný podľa
normy STN EN 15258.
Trieda pevnosti betónu je aspoň C30/37,
betonárska oceľ: Bst 550.
Hmotnosť nástupištných prvkov: 560 kg
V prípade LDP 55 schopnosť pohltenia zvuku (DLα) absorbéra
je podľa normy EN16272 pri železniciach 20 dB.

DURISOL POMÔCKA PRE SYSTÉMY HLUKOVEJ IZOLÁCIE, VÝSTAVBY ŽELEZNÍC A PROJEKCIE

5.6. Schémy nástupištnej hrany

POHĽAD Z BOKU

PRIEREZ

POHĽAD Z PREDU

PODROBNOSŤ PRIPOJENIA
PRIEREZ

Kotvy M16 (3 ks/prvok)
Zabudovaný absorbér Durisol
Železobetónové podperné teleso
obrázok 5.3 Schéma nástupištného prvku LDP55
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POHĽAD Z BOKU

PRIEREZ

POHĽAD Z PREDU

PODROBNOSŤ PRIPOJENIA
PRIEREZ

Kotvy M16 (3 ks/prvok)
Železobetónové podperné teleso

obrázok 5.4 Schéma nástupištného prvku LP55
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5.7. Proces zabudovania
Dôležité je,aby horný roh nástupišného prvku nasledoval korunu
koľajnice vo výške 55cm. Korunu základu vhodnej kvality
a hutnosti treba 3-4 % jednostranným klesaním vytvoriť tak, aby sa
pod prvok nedostala voda a nestála pod okrajom.
Spojenie jednotlivých nástupištných prvkov umožňuje
drážkovanie, vďaka ktorým sa dajú presne priložiť vedľa seba a nie
je potrebná cementová malta. Za nástupištnými prvkami treba
vytvoriť pevnú dlažbu, ktorá vyhovuje

premávke cestujúcich. Dlažbu treba vytvoriť s 1-1,5% klesaním.
Nástupištné prvky treba v každom prípade zabudovať v smere a
s presným klesaním uvedenom v projektovej dokumentácii.
Prvky treba pripojiť k sebe tak, aby výškový rozdiel medzi dvomi
prvkami bol max. 3 mm. Hustota doplnených materiálov za
nástupištným prvkom musí byť hodnotu aspoň Trρ = 90 %.
Zostavenie prvkov sa skutoční v suchom prostredí.

prefabrikovaná nástupištná hrana LEIER

dlažba LEIER

protihlukový absorbér DURISOL
betónová nástupištná hrana

Dlažby LEIER
Piesok alebo štrk
Doplnenie zhutneného štrku (vrstva proti mrazu) rozdeľujúci
Náklad
Spätné doplnenie zeminy
Nástupištná hrana LEIER
Dimenzované lôžko
Terén

Železničný betónový podklad
Štrkové lôžko
Doplnenie pôdy
Terén

obrázok 5.5 Schéma zabudovania hrany LDP 55
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5.8. Doprava, skladovanie a presúvanie
Prepravenie nástupištných hrán sa uskutoční nákladnými autami
22 – 24 t. Pri prepravovaní sú komponenty ukotvené na ložnej
ploche vozidla, rozobrať ich je možné iba počas státia, aby sa
nezničili.

Pohybovanie prvkov sa uskutoční tromi zdvihákmi. Premiestnenie
so zdvihákmi je možné až po ich úplnom pripojení k prvkom. Pre
rýchlu a efektívnu prácu je nutné všetky tri kusy privrieť, čím sa
predíde možnému výkyvu a predíde sa tak aj možnému úrazu
alebo nehode. Treba dodržiavať všetky prepravné, manévrovacie
predpisy BOZP.

SCHÉMA ZDVIHNUTIA
2). Stav počas zdvihnutia

1). Stav pred zdvihnutím

ZDVIHNUTIE SA USKUTOČNÍ TROJRAMENNOU NASTAVITEĽNOU REŤAZOU s nosnosťou 10 t PRI
ZDVIHNUTÍ REŤAZAMI UZAVRETÝ UHOL môže mať max. 12,5 stupňov!

obrázok 5.5 Schéma zdvihnutia nástupištnej hrany LDP 55
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Poznámky
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Závody na výrobu stavebnín Leier
Devecser – Téglagyár
8460 Devecser, Sumegi ut 93.

telefon: 88/512-600

fax: 88/512-619

e-mail: devecser@leier.hu

Gönyű – Betonelemgyár
9071 Gonyű, Dozsa Gyorgy ut 2.

telefon: 96/544-210

fax: 96/544-217

e-mail: gonyu@leier.hu

Hajdúszoboszló – Betoncserépgyár
4200 Hajduszoboszlo, Szovati utfel 2.

telefon: 52/557-216

fax: 52/557-211

e-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

Jánosháza – Betonelemgyár
9545 Janoshaza, 8-as es 84-es utak kereszteződese, Pf. 15.

telefon: 95/551-550

fax: 95/551-551

e-mail: janoshaza@leier.hu

Jánossomorja – Betonelemgyár
9241 Janossomorja, Ovari ut

telefon: 96/565-270

fax: 96/565-274

e-mail: janossomorja@leier.hu

Kiskunlacháza – Betonelemgyár, kéményközpont
2340 Kiskunlachaza, Rakoczi ut 92.

telefon: 24/521-500

fax: 24/521-519

e-mail: kiskunlachaza@leier.hu

fax: 36/576-019

e-mail: matraderecske@leier.hu

Mátraderecske – Téglagyár
3246 Matraderecske, Baross ut 51.

telefon: 36/576-010

Pécs – Betonelemgyár
7630 Pecs, Edison ut 110.

telefon: 72/552-501

fax: 72/324-328

e-mail: pecs@leier.hu

Győr – Betonelemgyár
9028 Győr, Fehervari ut 75.

telefon: 96/510-860

fax: 96/510-869

e-mail: gyoriuzem@leier.hu

Leier értékesítés:
Központi értékesítés, vevőszolgálat
9024 Győr, Baross Gabor u. 42.

telefon: 96/512-500

fax: 96/512-501

e-mail: ertekesites@leier.hu

Leier mintakertek
Janoshaza, križovatka ciest 8 a 84
Kophaza, vedľa cesty 84
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Pomôžeme? Naši obchodní zástupcovia a technickí poradcovia čakajú na váš telefonát!

