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Překrytí pozemní komunikace _ Transparentní protihlukový tubus

Centrum stavebního inŽenýrstvÍ a.s. Praha, pracoviŠtě Zlín, jako Notifikovaná osoba č. 1390, posoudila
provedení počáteční zkoušky typu výrobku uvedeného výše. Tento protokol můŽe být pouŽit jako podklad
pro vydání ES prohlášení o shodě podle poŽadavků harmonizované normy ČsH eN 14388:2006

ýrabce (Žadatet):

Aerolux s.r.o.' Noviny pod Ralskem č.p. 142, 47124 Mimoň

ýrobna:
Aerolux s.r.o.' Noviny pod Ralskem č.p. 142, 47124 Mimoň
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Upozornění: Bez písemného souhlasu notifikované osoby se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, neŽ celý'
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1.1 Specifikace vzorků

Překrytí pozemní komunikace _ Transparentní protihlukový tubus
Popis výrobku

Tubus je tvořen ocelovou konstrukcí' na které je upevněna skleněná výplň Pyropane 100 E30 o
maximálním rozměru prvků 0,96 x 1,3 m a hmotnostido 20 kg. Montáiie proveoena s pouŽitím
atypických těsnění a přítlačných liŠt' Na svislé U profily ocelové konstrukce opláštěníjsou nerezovými
šroubys podloŽkou přichycenytěsnícípásyš.80 mm ozn. Hč.5841. Navodorovnýcň profilech z4HR
trubek jsou uloŽeny těsnící pásy š.45 mm ozn. Hč, 5840 . Na tato těsněníje poloŽóna škleněná výplň.
|9nvce11v1P|1Ť 19 ^z1t_Štěno 

přítlačnými lištami š. 10o mm délky 600-14od mm z nerezového pleónu tt'
1,5 mm (csN EN 10 204 1.4301+28). Lišty jsou k výplni dotlačovány pomocí šroubů a matic se
samojistným krouŽkem. Mezi přítlaěnou liŠtou a sklem je osazeno těsněníŠ. 118 mm ozn. Hě.5842.
Maximální vzdálenost mezi šrouby je 380 mm, max. utahovací momenty jsou 5 Nm. Vodorovné spáry
mezi skly jsou vymezeny PE vymezovacími podloŽkami, spára o nominálni šířce 15 mm (-3 mm+'S ňm )je vyplněna poŽárně odolným UV stabilním, silikonovým tmelem DC Firestop Sealant 700 Black. Pomocí
otvorů v těsnícím podkladním pásu Hč. 5840 je zajiŠtěno kompaktní propojení skel, těsnění a ocelové
konstrukce.

2 oDBĚR VzoRKU

odběr provedl: Výrobce

Vzorek dodal: Aerolux, s.r.o.,

Datum dodání vzorku do zkušebnyl 27.10'2011

Evidenční ěísla vzorkŮ: 161lAl11
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obrázek 1. Výkres zkoušeného vzorku

cSl a.s., No í390, pracoviště Zlín
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obrázek 2. Konstrukční detaily zasklení tubusu

GSl a.s., No 1390' pracoviště zlín



obrázek 3. Celkový pohled na konstrukci tubusu

4 yýsleoxYzKoUŠEK

Počáteční zkouŠky typu výrobku provedl:

o EXCoN Praha (stat. výpočetzatíŽení konstrukce)

Výsledky zkouŠek jsou uvedeny v následujících dokumentech:

a

a

Centrum stavebního inŽenýrství' a.s. AZL 1007'1 
^o212, 

pracoviŠtěZlín

PAVUS Veselí nad LuŽnicí20í0

Protihlukový tubus Vchynice. Realizační dokumentace stavby. Čast 4 _ Zatížení. EXcoN
Praha

Protokol o zkoušce i.343111 Laboratorní měřenívzduchové neprůzvučnosti podle ČSN
EN 1793-2, Čsru eru lso 14o-3. Ao212, CSlZlín 2011

Protokol o zkoušce č. sZ_1 1-032lz Zkouška druhotné bezpečnosti - nebezpečí
padajících Úlomků podle ČSN EN 1794-2, příl. B. Ao 212 CSl Zlín 2011

Protokolo zkoušce č. sZ-11-0346lz odolnost proti nárazu kamenů po<tle ČSN EN 1794-
1' přÍl. c. Ao 212cslZlín2011
Protokol o zkoušce poŽární odolnosti č. Pr-'l 0-2.045' PAVUS Veselí nad LuŽnicí

Posouzení poŽárníodolnosti nosné nechráněné ocelové konstrukce prosklené sklem
PYRoPANE tl. 6 mm s poŽadavkem REW 15 (i---0) DPl. PAVUS Praha 20í0
Expertiznívyjádřeníz 18.3.2009. REPo Expertiznístředisko bezpečnosti staveb Praha
2009

. Expertiznívyjádření z3.3.2010. REPO Expertiznístředisko bezpeěnosti staveb Praha
2010

a

a

GSl a.s., No í Zlín



Aerolux s.r.o. Protokol č. í390-cPD-0328 -I1E Str.: 5 /6

Tabulka í - Shmutí výsledků počátečních zkoušek typu výrobku

') Zkouškyvlastností 1, 3 a 6 byly provedeny na vzorku o rozměrech 1100 x 1360 mm, ktený představuje
jeden typický elementární prvek včetně rámu.

') Podmínky mechanické stability (zatíŽení vlastní váhou, větrem, sněhem a projíŽdějícími vozidly) jsou
hodnoceny výpočtem v projektu celého díla (viz příl. 3)

'; Vzhledem k charakteru díla se odolnost proti poŽáru křovin rrehodnotí. Jako relevantní vlastnost byla
stanovena zkouškou a expertizními posudky poŽárníodolnost (viz příl. 7' 8' 9' 10)

CSl a.s., No í390' pracoviště Zlín

Vlastnost

Norma zkoušeni
nebo výpočtu

Norma klasifikace/
hodnocení

Ziištěné hodnoty pro
vzorek s v'ýplní

Pyropane í00 E30

Rozměry Í) 1100 x 1360 mm

I Neprůzvučnost DLn Čsru rru fi93-2
Čsru eN 1793_3

Čstrt EN 1793-2 DLe = 31 6t
Klasifikace 83

2 odolnost proti zatíŽení
Vlastní tíha akustického
prvku:
- suchá
- mokrá
- redukovaná mokrá

Čsru en fi94-1,
příl. B

ČsN en ý94-1,
příl. B

,)

Viz příloha 3

Maximáln í kolmé zatíŽení
{zatíŽení větrem a statické
zatíŽení)

ČsN rn Ť94-1,
příl. A

Čsru en Ť94-1,
příl. A

,)

Viz příloha 3

Maximální ohybový
moment (dynamické
zatíŽení při odstraňován í
sněhu)

Čsx rru 1794-'l,
příl. E

ČsN eru 1794-1,
příl. E NPD 2)

Maximáln í kolmé zatíŽenÍ
(dynamické zatíŽení při
odstraňování sněhu)

Čsn eu 1794-1,
příl. E

ČsN eH Ť94-1,
příl. E NPD 2)

3 odolnost proti nárazu
kamenů

Čsn rru fl94-1
příl. C

ČsN rn Ť94-1
příl' C

Bez vizuálního poŠkození

4 odolnost proti požáru
křovin 3)

Čsn rru Ť94-2
příl. A

Čsru en Ý94-2pťll.
A

NPD

5 Požární odolnost Čsru eru B64-1
Čsru eN 1365-1

ČsNt zs oato REW 15 (i---+0) DP1

6 Nebezpečí padajících
úlomků

Čsru eru Ť94-2
příl. B

Čsn rru Ť94-2
příl' B

Třída 5

7 odraz světla Čsn rN fi94-2
příl. E

Čsru eru Ť94-2
příl. E

NPD

I Uvolňování
nebezpeěných látek

ČsN Ett 1794-2
příl. c

Čsn rru fi94-2
příl. C

Konstrukce neuvolňuje
nebezpečné látky

I Trvanlivost
- akustické vlastnosti
- neakustické vlastnosti

prEN 14389-1
ČH eru u389-2

NPD
NPD
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5 ZAVER

No 1390 potvrzuje shodu deklarovaných vlastností posuzovaného výrobku s výsledky
počátečních zkoušek typu podle použitých článků a přílohy zA csN EN í4388.

6 PLATNOST PROTOKOLU O POCATECNIZKOUSCE TYPU VYROBKU

Protokol o počáteění zkoušce typu výrobku je vystaven pro určité konkrétní konstrukční
varianty výrobku vznikající při výrobě a montáŽi za předpokladu dodržování technologických
postupů a další výrobní technické dokumentace a při předpokladu zachovávání konstantní
jakosti výroby. Tento protokol je platný pro výrobek v provedení dle poskytnuté
dokumentace. Protokol má neomezenou ěasovou platnost, resp. platí do chvíle změny
některé z posuzovaných vlastností, dané změnou výkresové dokumentace pro konstrukci
výrobku, změnou některé z pouŽívaných součástí dle katalogů dodavatelůn ukončením
platnosti stávající technické dokumentace, změnou technologického postupu nebo
materiálového složení a do okamžiku změny zákonných poŽadavků pro posuzování výrobku
nebo do okamžiku vydání dalšího protokolu aktualizujícího přehled vyráběných variant
s nově vyjádřenými číselnými hodnotami příslušných technických parametrů a fyzikálních
ve!iěin.

7 PoDKLADYVYUŽmÉ PRoVYPRAcovÁní PRoToKoLU

1. Žádost o výkon č.328111lz

2. Technologický předpis montáŽe opláštění protihlukového tubusu. Aerolux 2011

3. Protihlukový tubus Vchynice. Realizačnídokumentace stavby' Čast 4 _ZatíŽení. EXcoN Praha

4. Protokol o zkoušce č. 343/11 Laboratorní měřenívzduchové neprůzvučnosti podle Čsru eN fi93-2,
Čsn eN lso 140-3. Ao 2'l2, CSl Zlín 2011

5. Protokol o zkoušce č. sZ-1 1-o32lz ZkouŠka druhotné bezpečnosti - nebezpečí padajících úlomků
podb ČSN EN 't794-2, příl. B. Ao212 CSlZlín 2011

6. Protokol o zkoušce č. sz-1 1-0346tz odolnost proti nárazu kamenů podle ČSN EN 1794-1, příl. C.
Ao212 CSlZlín 2011

7. Protokol o zkouŠce poŽární odolnosti č. Pr-10-2.045. PAVUS Veselí nad LuŽnicí

B. Posouzení poŽární odolnosti nosné nechráněné ocelové konstrukce prosklené sklem PYROPANE tl.
6 mm s poŽadavkem REW 15 (i---0) DP1. PAVUS Praha 2010

9. Expertizní vyjádřeníz 18.3.2009. REPO Expertiznístředisko bezpeČnostistaveb Praha 2009

10. Expertizní vyjádření z 3.3.2010. REPO Expertizní středisko bezpeěnosti staveb Praha 2010
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