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Advertorial

Při modernizaci slouží mobilní betonárny 
Euromix 3000 CC+ 84L a Euromix 2000 ECO, 
z nichž první má výkon až 250 m3 betonu za 
hodinu. Tyto betonárny je možné uvést do pl
ného provozu již za tři dny od začátku instalace!

V roce 2016 se od července do zimy podařilo 
položit povrch v délce 3,8 km vozovky a o plo
še 45 130 m2. V letošním roce práce pokračují 
a do plánovaného termínu dokončení poklád
ky, kterým je konec srpna 2017, bude polože
no na délce úseku 9,75 km ještě 106 400 m2 
cementobetonového krytu. CBI se pokládá ve 
dvou vrstvách, spodní silnější vrstva je tloušťky 
23 cm, vrchní vrstva 5 cm, pod nimi je ještě ce

mentová stabilizace (12 cm). Mobilní betonár
ny jsou schopny míchat jak cementovou stabi
lizaci, tak vysoce kvalitní beton.

Je velmi náročné zvládnout logistiku 
v omezeném provozu dálnice D1 a přepravo
vat kamenivo a cement pro výrobu betonu 
přímo na místo jeho výroby a následně ho 
pomocí finišeru položit. Například jen kame
niva do betonu je v obou etapách moderni
zace úseku potřeba bezmála 80 000 tun. Pří
sady do betonu a následné postřiky pro CB 
kryt vyrábí rakouská společnost BT3 Beton
technik a zprostředkovává ji firma ALPAM, kte
rá zajišťuje kompletní technickou podporu.

Po ukončení modernizace celého šesté
ho úseku dálnice D1 Psáře – Soutice na ki
lometru 48,59 až 56,30 se mohou řidiči těšit 
na jízdu po vozovce s kvalitním vymetaným 
cementobetonovým krytem, který je tím 
nejlepším předpokladem pro pohodlnou 
a bezpečnou jízdu.
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Supermobilní betonárny SBM  
při modernizaci D1
Od loňského července se společnost Metrostav, divize č. 4, podílí na modernizaci šestého úseku dálnice D1 Psáře – Soutice pokládkou 
cemento-betonového krytu v různých šířkách vozovky, včetně jejích připojovacích a odpojovacích větví. 
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