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S takovouto zimní „výzdobou“ (obr. 7) se u silničních i železničních mostů se setkáváme 
poměrně často. Destrukční síla změny skupenství této zimní výzdoby v průběhu roku 
způsobuje nejen narušení mostního objektu jako takového, ale i jeho statiku. 

Trubní modulární sestava DWD PP vytváří kompaktní a těsné, tvarově variabilní 
odtokové vedení. Je odolné vůči výkyvům teplot od - 30°C do + 70°C, stabilizované 
vůči ÚV záření a odolné chemickým látkám, běžně se vyskytujícím v dopravním 
provozu. 

Funkčnost kompenzačního hrdla trubního modulárního segmentu PP DWD 

Trubní modulární sestava PP DWD se skládá z jednotlivých elementů, továrensky 
vyrobených s pevnými svařenými spoji – potrubí + tvarovka. Každý trubní element má 
volný konec a hrdlo. Hrdlo slouží ke spojení dvou elementů a eliminaci rozdílu tepelné 
roztažnosti trubního elementu a nosné konstrukce mostu v dané délce. Hrdlo je pevně 
uchycené závěsem se stálým bodem NK mostu a je navrhované s rezervou 
na dvojnásobek maximální možné změny délky 6metrového trubního elementu vlivem 
teploty až o 80°C 

Specifikace materiálů PP  

Potrubí z polypropylénu (PP) – trubní odvodnění mostního objektu 

Potrubí z PP patří k nejodolnějším materiálům z umělých hmot pro rozvody čisté 
i splaškové vody, jak z hlediska odolnosti vůči abrazivním látkám, tak odolnosti vůči UV 
záření, mrazu i chemickým substancím obsaženým ve splachu odváděné vody. 

Z těchto důvodů byla vyvinuta nová modulární trubní sestava PP DWD pro odvodnění 
mostů. 

Modulární sestava trubního odvodnění mostů PP DWD System je založena na filozofii 
minimalizování počtu rozebíratelných spojů a tím snížení počtu možných rizik 
netěsnosti potrubí a nebezpečí jeho rozpojení. Záměrem sestavy PP DWD System 
je rovněž zjednodušení montáže a tím zkrácení doby prací na stavbě, při související 
úspoře nákladů. Veškeré tvarovky jsou na základě VTD továrensky pevně 
(nerozebíratelně) vsazeny do potrubí a vytvářejí moduly - prefabrikáty trubní sestavy. 
Tímto řešením se snižuje počet rozebíratelných spojů až o 2/3. 

Tento materiál svými vlastnostmi splňuje veškeré požadavky kladené na trubní rozvody 
vystavené měnícím se povětrnostním podmínkám. Je mimořádně odolný vůči změnám 
teplot – je stálý pro odváděné kapaliny do + 70 °C a je odolný vůči mrazu. Vnější 
povrch je inertní vůči UV záření. Mimořádně hladký vnitřní povrch eliminuje ucpání 
trubního systému, ale také je velmi odolný vůči abrazivním látkám unášeným splachy 
z vozovky – při 100 000 cyklech je otěr méně než 0,2 mm. Stejně tak je materiál odolný 
vůči běžným chemickým substancím obsaženým v odváděné vodě. 

Potrubí s pevně továrensky napojenými tvarovkami je vybaveno prodlouženým - 
kompenzačním hrdlem, které eliminuje pohyby mostního díla. Tento hrdlový spoj 
vybavený těsněním HDPM se speciálním tvarem umožňuje volný posun potrubí, 
přičemž zaručuje jeho těsnost. Pro axiální pohyb trubní sestavy potrubí PP DWD 
System je délka kompenzačního hrdla volena individuálně, v závislosti na vzdálenosti 
jednotlivých prvků na horizontálním potrubí. Skladba modulárních segmentů je 
znázorněna na obr. 9 a 10. 

Dle požadavku investora nebo zhotovitele je možné barevně upravit povrchovou vrstvu 
potrubí v celé škále RAL. 
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