Doprava:
Šachty sa ukladajú na dopravný prostriedok v polohe zabudovania
a zabezpečia sa proti horizontálnemu posunu. Pri uložení viacerých
dielcov na seba musia byť zaistené proti pádu a poškodeniu.
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ŽELEZOBETÓNOVÁ ŠACHTA

Manipulácia:

Materiál a použitie, Doprava, Manipulácia a skladovanie, Montáž

Je neprípustné šachtové dielce vešať, zdvíhať a manipulovať za lanový
úvaz pretiahnutý cez výrobok. Pri manipulácii sa musia používať viazacie
prostriedky potrebnej dĺžky aby maximálny uhol lana od osy kotvy bol
30°.

Skladovanie:
Pri vykládke sa smú používať zdvíhacé stroje s jemným zdvihom. Výrobky
nie sú určené pre dlhodobé skladovanie na teréne mimo výkop za
nepriaznivých klimatických podmienok. Preto musia byť zabezpečené
proti striedaniu teplôt, mrazu, priameho slnečného žiarenia a extrémnych
zrážok.
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Pri doprave, manipulácií a montáži je nutné dbať na všetky bezpečnostné
opatrenia vyplývajúce zo zákona a príslušných technických noriem.

Montáž :
Vodomerné šachty sa osadzujú na spevnený nivelačne upravený podklad,
ktorý závisí na geologických podmienkach stavby. Pred zabudovaním je
treba dielce šachiet prehliadnuť, či nie sú poškodené. Všetky poškodené
dielce musia byť vyradene a nesmú byť zabudované.
Pri zostavovaní šachiet z viacerých prvkov je pre zachovanie
vodonepriepustnosti nutné použiť kanalizačnú polyuretanovú penu alebo
šachtovú maltu.
Zakončenie šachty tvorí krycia železobetónová doska s jedným
štvorcovým otvor 600 x 600 mm alebo podľa požiadaviek zákazníka.
Do šachty je vhodné osadiť oceľový alebo kompozitný rebrík podľa výšky
šachty.
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Popis:

Výrobok tohto typu a druhu sa vyrába ako železobetónová šachta slúžiaca
na montáž vodomeru, hlavného uzáveru na vodovodných prípojkách
alebo ako atypické šachty ľubovoľných rozmerov, ktoré slúžia pre účely
podľa požiadaviek zákazníka.
F:\Users\Lenovo\Desktop\ISK Kysak\Technické listy\Tech. listy\šachta\šachta.PNG

Použitie:

Zásyp a zhutnenie okolo šachty musí byť zhotovované rovnomerne
povrstvách podľa projektovej dokumentácie. Pozornosť treba venovať
dôkladnému zhutneniu spätného zásypu. Zhutnenie može značne
ovplyvniť veˇkosťzemného tlaku pôsobiaceho na šachtu.

Typizované vodomerné šachty slúžia pre montáž 1 vodomeru a hlavného
uzáveru na vodovodnej prípojke. Atypické šachty môžu slúžiť pre montáž
skupinových vodomerov, armatúrne šachty, vodojemy alebo podľa
požiadaviek zákazníka. K železobetónovým šachtám vyhotovujeme
príslušné krycie železobetónové dosky na ktoréje možné osadiť poklop.

Izolácia šachty sa robí podľa schválenej projektovej dokumentácie, teda
podľa základových podmienok a výšky hladiny podzemnej vody.

Material: Betón C30/37

Vytvorenie podkladnej vrstvy odporúčame urobiť:
a) Štrkového lôžka 100 mm
b)Podkladového betónu C12/15 hrúbky 150 mm (pre iné základové
podmienky treba hrúbku a material podkladovej vrstvy určiť na
základe únosnosti základovej škáry)

ROZMERY TYPIZOVANEJ VODOMERNEJ ŠACHTY
Označenie
VDMS

Dĺžka L (mm) Výška H (mm) Šírka B (mm) Objem (m³) Hmotnosť (t)
1,485
2,25
1150
1550
1450
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Vyrobiť je možné aj železobetónové šachty podľa požiadaviek zákazníka.
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