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RÚRA A SPÔSOB ZHOTOVOVANIA RÚRY

Opis

[0001]

Tento vynález sa týka rúry podľa úvodnej časti patentového nároku

1, ako aj spôsobu zhotovovania rúry podľa patentového nároku 6.
[0002]

Na rúry, akými sú napríklad rúry pre odpadové vody, sa kladú vysoké

požiadavky. Tak musí byť potrubie z týchto rúr nielen tesné, ale tiež odolné voči
korózii a opotrebovaniu. Rúry zhotovené z liatiny, v nasledujúcom texte
nazývané ako rúry, môžu týmto požiadavkám ďalekosiahlo vyhovovať. Napriek
tomu sú práve odolnosť voči korózii a odolnosť voči opotrebovaniu činitele,
ktoré vymedzujú životnosť.
[0003]

Obzvlášť pri potrubiach z rúr, ktoré vedú suspenzie, odpadové vody

so záťažou pevných látok alebo korozívne médiá, sú plochy vnútorného plášťa
rúr silno napádané koróziou. Na ochranu rúr sa môže nanášať napríklad
výstelka z bitúmenovej hmoty alebo gumy tak, ako je to prezentované v
dokumente DE 832 799 C.
[0004]

Dokument EP 0 307609A1 opisuje alternatívnu ochranu voči

opotrebovaniu, pričom sa takzvaná potrubná vložka z termoplastického plastu
zasunie do rúry a upevní sa v materiálovom styku.
[0005]

Plastové výstelky, ako napríklad potrubné vložky sú však drahé a

obmedzene trvanlivé voči odpadovým vodám so záťažou pevných látok a
korozívnym médiám. Mnohé chemické odpadové vody môžu plastové výstelky
oddeľovať a odplavovať. Ďalej je ochrana voči korózii pri týchto výstelkách daná
len tak dlho, pokiaľ existuje plne uzavretý povrch plastu. Už jeden jediný
škrabanec alebo šrám v ochrannej vrstve môže viesť ku korózii pod ňou sa
nachádzajúcej rúry. Aj výstelky z bitúmenu vykazujú obmedzenú odolnosť a
trvanlivosť.
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[0006]

V prípade výstelky na ochranu voči opotrebovaniu potrubnou vložkou

tak, ako je to odhalené v dokumente EP 0 307 609 A1, je navyše zhotovovanie
náročné a nákladné.
[0007]

Ďalšou alternatívou je výstelka rúr cementom spojeným materiálom,

akým je cementová malta, respektíve betón, pričom takáto výstelka betónom
často

vykazuje

nehomogénnosti.

Tieto

nehomogénnosti

sú

niekedy

podmienené silne rôznymi zrnitosťami jednotlivých komponentov voči sebe.
Nehomogénnosti vedú k tomu, že takéto výstelky sú len málo odolné voči
opotrebovaniu.
[0008]

Dokument DE 10 2013 114 824 A1 opisuje ultra vysoko pevný betón

(UHPC), ktorý vykazuje oproti bežným cementom spojeným materiálom
zlepšené vlastnosti materiálu, ako napríklad zvýšenú pevnosť v tlaku a tvrdosť.
Na základe samotesniacich vlastností a odpadnutiu prídavnej armovacej ocele
sa osvedčil tento materiál ako atraktívny v stavebníctve.
[0009]

Patent USA US 5 649 568 odhaľuje kovovú rúru s vnútorným

povlakom z cementu.
[0010]

Úlohou tohto vynálezu je odstrániť existujúce nevýhody súčasného

stavu techniky, ako aj poskytnúť rúru, ktorá vykazuje zlepšenú odolnosť voči
opotrebovaniu pri dobrej odolnosti voči médiám s obsahom látok a agresívnym
médiám. Navyše má rúra vykazovať aktívnu ochranu voči korózii a má byť
nákladovo výhodne zhotoviteľná.
[0011]

Navyše sa má poskytnúť spôsob na zhotovovanie rúry podľa tohto

vynálezu.
[0012]

Hlavné znaky tohto vynálezu sú uvedené vo význakovej časti

patentového nároku 1 a 6. Ďalšie uskutočnenia sú predmetom patentových
nárokov 2 až 5 a 7 až 10.
[0013]

Pri

rúre

s

vnútornou

a

vonkajšou

plochou

plášťa,

pričom

prinajmenšom jedna časť vnútornej plochy plášťa vykazuje povlak a vnútorná
plocha plášťa a povlak sú vzájomne spojené v silovom styku, navrhuje tento
vynález, aby povlak vykazoval ultra vysoko pevný betón.
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[0014]

Ultra vysoko pevný betón (UHPC) je betón s obzvlášť hustou

štruktúrou s úzkou prípustnou oblasťou podielu zŕn. Pritom sa používa čo
najväčšie zrno, ktoré vykazuje výhodne strednú zrnitosť od 0,1 mm do 20 mm,
obzvlášť výhodne od 0,1 mm do 10 mm. Navyše sa vyznačuje UHPC v
porovnaní s bežnými betónovými zmesami nízkou hodnotou pomeru voda cement. UHCP vykazuje výhodne hodnotu pomeru voda - cement 0,1 až 0,4,
obzvlášť výhodne 0,15 až 0,25.
[0015]

Rúra vykazuje kovový materiál, obzvlášť je rúra liatinová rúra alebo

oceľová rúra. Tieto materiály vykazujú dobrú odolnosť a tvrdosť, takže sa
liatinové rúry a oceľové rúry môžu používať mnohostranne.
[0016]

Prostredníctvom povlaku vnútornej plochy plášťa ostenia rúry

pomocou UHPC sa môže zlepšiť odolnosť voči opotrebovaniu. Ďalej vykazuje
UHPC svojou vysokou tvrdosťou dobrú odolnosť oproti médiám s obsahom
pevných látok a proti agresívnym médiám, a predstavuje navyše aktívnu
ochranu voči korózii rúry. Úzka prípustná oblasť podielu zŕn, malá zrnitosť a
nízka hodnota pomeru voda - cement pri UHPC umožňujú nadštandardnú
kvalitu betónu. Povlak vnútornej plochy plášťa rúry pomocou UHPC vedie k
povlaku betónu so zlepšenou agregáciou zrna, ktorý vykazuje len málo
nehomogénnosti, akými sú napríklad vzduchové póry, kapilárne póry alebo
postupné

rozčleňovanie

zrnitostí.

Toto

zlepšuje,

tak

odolnosť

voči

opotrebovaniu, ako aj pasívnu ochranu voči korózii. Navyše je betón alkalický a
slúži ako aktívna ochrana voči korózii, to znamená, že akonáhle je na liatinu
nanesený povlak betónu, aj keď táto vykazuje malé poškodenia vo forme trhlín
alebo pórov, tak sa hrdzavenie železa potláča.
[0017]

Navyše je takýto povlak vnútornej plochy plášťa rúry zhotoviteľný

nákladovo výhodnejšie, ako napríklad plastový povlak alebo oddelená potrubná
vložka.
[0018]

Podľa

tohto

vynálezu

vykazuje

ultra

vysoko

pevný

betón

prinajmenšom pevnosť v tlaku 150 N/mm2. Obzvlášť výhodne vykazuje UHPC
pevnosť v tlaku 180 až 230 N/mm2. Pevnosť v tlaku takéhoto povlaku UHPC
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môže byť ale výrazne vyššia. Hodnota pevnosti v tlaku sa stará o veľmi dobrú
odolnosť voči opotrebovaniu a odolnosť UHPC.
[0019]

V jednej z výhodných úprav je ultra vysoko pevný betón vytvorený

prinajmenšom z cementu, z granulátu kameniva a z jemnej prísady. Ako
cement sa môže použiť napríklad vysokopecný cement alebo hlinitanový
cement.

Použitie

vysokopecného

cementu

vedie

ku

kvalitatívne

nadštandardným stavebným dielam. Použitie alternatívy hlinitanového cementu
vytvára lepšiu odolnosť UHPC voči kyselinám. Granulát kameniva môže
vykazovať napríklad kremičitý piesok, ktorý môže predstavovať prísadu s čo
najväčším zrnom. Ako jemné prísady sa výhodne používajú kremičitá múčka
a/alebo amorfný dioxid kremíka. Jemná prísada vykazuje pritom výhodne
strednú zrnitosť menšiu ako 0,125 mm. Kremičitá múčka vykazuje výhodnú
strednú zrnitosť od 50 do 100 µm. Stredná zrnitosť kremičitej múčky sa môže
tiež obzvlášť nachádzať výrazne pod 50 µm. Amorfný dioxid kremíka vykazuje
výhodnú strednú zrnitosť od 0,1 do 0,3 µm.
[0020]

Na zhotovovanie UHPC sa zmiešavajú výhodne cement, granulát

kameniva a jemná prísada. Cement hydratuje a vytvára spolu s granulátom a s
jemnou prísadou pevný homogénny betón. Pritom je výhodné, že sa
nevypudzuje žiadna prebytočná voda alebo že sa betón nemusí podrobovať
dlhému času hydratácie. Kombináciou alkalického cementu a kyslého
amorfného dioxidu kremíka sa získava extrémne pevná väzba zrna, ktorá je
založená na vytváraní zmesových kryštálov.
[0021]

Podľa tohto vynálezu vykazuje povlak vnútornej plochy plášťa hrúbku

1 až 50 mm, obzvlášť hrúbku 5 až 25 mm. Takáto hrúbka povlaku, ktorá
zodpovedá hrúbke vrstvy v radiálnom smere, umožňuje trvalú odolnosť voči
opotrebovaniu a stálu ochranu voči korózii. Výhodne pokrýva povlak celú
vnútornú plochu plášťa. Povlak vnútornej plochy plášťa tak vytvára uzavretú
vrstvu, čím je celá rúra chránená voči opotrebovaniu a korózii.
[0022]

V jednom z výhodných zdokonaľovaní tohto vynálezu vykazuje ultra

vysoko pevný betón karbid kremíka. Karbid kremíka zvyšuje tvrdosť, a tým
navyše aj odolnosť voči opotrebovaniu UHPC. Výhodne je v ultra vysoko
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pevnom betóne obsiahnutý granulát kameniva nahradený 1 až 10 % karbidu
kremíka, obzvlášť 4 až 7 % karbidu kremíka. Náhrada takéhoto podielu
granulátu kameniva karbidom kremíka umožňuje jednak čo možno najvyššiu
tvrdosť a odolnosť voči opotrebovaniu, a jednak sa udržuje vzájomná súdržnosť
jednotlivých komponentov UHPC.
[0023]

V jednej z výhodných úprav vykazuje rúra na prinajmenšom jednej

časti vonkajšieho plášťa druhý povlak. Tento povlak je výhodne spojený s
vonkajšou plochou plášťa v silovom styku. Preferované druhé povlaky vonkajšej
plochy plášťa sú bitúmen, rôzne druhy betónu, UHPC, epoxidová živica,
polyuretán, akrylátový lak a/alebo polyetylén. Je tiež možný druhý povlak z
viacerých materiálov a/alebo z viacerých vrstiev z rovnakých, a/alebo rôznych
materiálov.
[0024]

Výhodne pokrýva druhý povlak celú vonkajšiu plochu plášťa. Druhý

povlak vonkajšej plochy plášťa tak vytvára uzavretú vrstvu, čím je celá rúra
chránená voči vonkajším vplyvom.
[0025]

Pri jednom z výhodných zdokonalení tohto vynálezu vykazuje rúra pri

prinajmenšom

jednom

konci

spojovacie

zariadenie.

Týmto

spojovacím

zariadením môže byť hrdlo a/alebo vsuvka, ktoré sa môžu v hrdlovom spojení
spájať tesne voči tekutinám. Pritom sa môžu zhotovovať hrdlové spojenia tak v
pozdĺžnom silovom styku, ako aj hrdlové spojenia, ktoré sa v pozdĺžnom
silovom styku nenachádzajú. Hrdlá môžu byť výhodne skrutkové hrdlá, nástrčné
hrdlá a/alebo upchávkové hrdlá.
[0026]

Tento vynález sa týka okrem toho spôsobu na zhotovovanie rúry v

jednej z vyššie opísaných foriem uskutočnenia, pričom sa prinajmenšom
cement, granulát kameniva a jemná prísada ultra vysoko pevného betónu
zmiešavajú s vodou, pričom sa získava čerstvý ultra vysoko pevný betón, ktorý
sa nanáša do rúry.
[0027]

Možné materiály pre cement sú vysokopecný cement a/alebo

hlinitanový cement. Ako granulát kameniva sa môže používať napríklad
kremičitý piesok, ktorý predstavuje prísadu s maximálnou zrnitosťou. Jemné
prísady vykazujú výhodne kremičitú múčku (stredná zrnitosť od 20 do 100 µm)
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a/alebo amorfný dioxid kremíka (stredná zrnitosť menšia ako 0,125 mm,
obzvlášť výhodne 0,1 až 0,3 µm). Suché komponenty UHCP sa nútene
zmiešavajú s vodou v miešači, pričom sa výhodne získava cestovitý čerstvý
UHCP, ktorý je spracovateľný.
[0028]

Čerstvý ultra vysoko pevný betón vykazuje pred nanesením do rúry

hodnotu pomeru voda - cement od 0,1 do 0,4, výhodne od 0,15 do 0,25. Pri
týchto pomeroch voda - cement sa môže zabezpečiť, že je k dispozícii
dostatočné množstvo vody, aby bol cement dostatočne hydratovaný a aby sa
ďalšie komponenty UHPC pevne spolu viazali. Pritom sa získa štruktúra betónu
s dobrou tvrdosťou a iba s malým počtom pórov. Čerstvý UHPC má pri pridaní
množstva vody, ktorá je nutná na zachovanie výhodných hodnôt pomeru voda cement, cestovitú konzistenciu. Toto umožňuje jednoduché spracovanie
čerstvého UHPC a zhotovovanie rúry podľa tohto vynálezu. Pritom neprebieha
vydeľovanie častíc podľa ich veľkosti tak, ako je to známe pri bežných
betónových zmesiach. To umožňuje jednoduché nanášanie homogénneho
povlaku bez rušivých faktorov, akými sú nehomogénnosť a kapilárne póry, čím
sa získava rúra s odolnosťou voči opotrebovaniu a s odolnosťou voči korózii.
[0029]

Navyše je zhotovovanie takejto rúry podľa spôsobu podľa tohto

vynálezu uskutočniteľné nákladovo výhodne.
[0030]

Podľa jednej z výhodných úprav sa k pevným komponentom UHPC,

cementu, granulátu kameniva a jemnej prísade pridáva skvapalňovač. Tento
skvapalňovač môže byť napríklad založený na polylarboxyláte. Výhodne
vykazuje skvapalňovač polykarboxylátéter. Tým získaná konzistencia môže
kolísať od zemitej vlhkosti až po samozahusťovanie, pričom sa môže množstvo
vody udržiavať na konštantne nízkej úrovni.
[0031]

V jednej z výhodných foriem vyhotovenia sa čerstvý ultra vysoko

pevný betón nanáša do rúry a prostredníctvom otáčania sa rovnomerne rozdelí
po vnútornej ploche plášťa rúry. Tým sa môže dosiahnuť homogénny povlak
vnútornej plochy plášťa s rovnomernou hrúbkou vrstvy v smere obvodu.
Otáčanie rúry pritom prebieha výhodne okolo v podstate vodorovnej osi rúry,
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čím sa dosiahne rovnomerná hrúbka povlaku v smere osy a v radiálnom smere
rúry.
[0032]

Vo variantných formách uskutočnenia sa môže rúra otáčať pred,

počas a po nanesení čerstvého UHPC alebo až po nanesení čerstvého UHPC.
[0033]

Pri bežných betónoch sa nanáša pastovitý čerstvý betón do rúry a

prostredníctvom otáčania sa rozdeľuje po vnútornej ploche plášťa. Navyše sa
pritom vypudzuje prebytočná voda. Otáčaním prebieha separácia jemných
podielov a hrubých podielov, pričom sa hrubé podiely pritláčajú smerom von na
ostenie. Tým vykazuje povrch povlaku v smere k vnútrajšku rúry zvýšený obsah
jemných podielov. Vznikajú nehomogénnosti a kapilárne póry. Toto prispieva k
zmenšovaniu pevnosti a znižuje to odolnosť a ochranu voči korózii. Týmto
nevýhodám sa pri používaní UHPC s malými hodnotami pomeru voda - cement
podľa tohto vynálezu zabraňuje, čím sú vlastnosti takéhoto povlaku výrazne
zlepšené.
[0034]

V jednom z výhodných zdokonalení sa čerstvý ultra vysoko pevný

betón prostredníctvom výstredníkového závitovkového čerpadla pomocou
kopije s dýzou nanáša do otáčajúcej sa rúry, pričom sa násada pri nanášaní
čerstvého ultra vysoko pevného betónu vyťahuje z rúry. Podľa nanášaného
množstvo čerstvého UHPC za časovú jednotku a pri rýchlosti, ktorou sa násada
z rúry vyťahuje, sa môže dosahovať rovnomerný povlak s adekvátne potrebnou
a požadovanou hrúbkou.
[0035]

V jednej z výhodných úprav spôsobu na zhotovovanie rúry sa po

nanesení a rozložení čerstvého ultra vysoko pevného betónu na vnútornú
plochu plášťa rúry otáčky rúry zvýšia, pričom sa povlak z UHPC zhutní a
vyhladí. Oproti bežným betónovým zmesiam neslúži toto zvýšenie otáčok na
vypudzovanie vody, ale výlučne na zhutňovanie a vyhladenie povlaku UHPC.
Cement hydratuje a slúži tak ako spojivo na vytváranie odolného a voči
opotrebovaniu odolného spojenia komponentov betónu medzi sebou. Pretože
sa pri nanášaní povlaku UHPC nemusí používať vysoké množstvo vody,
nemusí sa dodržiavať dlhý čas hydratácie. Rúry s povlakom UHPC sú už po
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troch dňoch schopné prepravy a po jednom mesiaci dosahujú dostatočné
pevnosti steny.
[0036]

Zhutňovaním a vyhladzovaním povlaku sa zlepšuje odolnosť voči

opotrebovaniu. Možné vyčnievajúce častice a/alebo nerovnosti pri na vnútornej
ploche plášťa rúry naneseného betónového povlaku sú pri vedení tekutiny s
obsahom pevných látok vystavované väčšiemu množstvu kolízií s časticami
pevných látok v tekutine. Tým vykazujú tieto miesta zvýšené opotrebovanie.
Toto sa môže redukovať a zabraňovať tomu tak, že vytvorí čo možno najhladší
a najrovnejší povrch. To sa môže dosiahnuť zvyšovaním otáčok rúry. Navyše
sa čerstvý betón zhutňuje, čo zmenšuje možný výskyt inklúzií vzduchu a
zlepšuje kvalitu betónu.
[0037]

V jednom z výhodných zdokonalení spôsobu sa prinajmenšom časť v

ultra vysoko pevnom betóne použitého granulátu kameniva, napríklad
kremičitého piesku, nahrádza karbidom kremíka. V jednej z alternatívnych
úprav sa prinajmenšom časť použitej kremičitej múčky nahrádza karbidom
kremíka. Obzvlášť je preferovaná náhrada podielov kremičitého piesku a
kremičitej múčky karbidom kremíka. Navyše karbid kremíka zvyšuje tvrdosť, a
tým odolnosť voči opotrebovaniu pri UHCP. Výhodne je nahradzovaný v ultra
vysoko pevnom betóne obsiahnutý granulát kameniva a/alebo jemná prísada 1
až 10 % karbidu kremíka, obzvlášť 4 až 7 % karbidu kremíka. Náhrada takéhoto
podielu pri granuláte kameniva karbidom kremíka umožňuje jednak čo možno
najvyššiu tvrdosť a odolnosť voči opotrebovaniu, a jednak sa udržuje vzájomná
súdržnosť jednotlivých komponentov UHPC.
[0038]

Špeciálne varianty úprav a s tým spojené výhody rúry a spôsobu na

jej zhotovenie, ktoré sú vždy opisované v súvislosti s niektorým z ďalších
uvedených predmetov tohto vynálezu, platia vždy aj pre ďalšie predmety podľa
tohto vynálezu.
[0039]

Ďalšie znaky, detaily a výhody tohto vynálezu vyplývajú z doslovného

znenia patentových nárokov, ako aj z nasledujúceho opisu príkladov
uskutočnení.
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[0040]

Tabuľka 1 prezentuje príklad 1 s preferovanými hmotnostnými

podielmi jednotlivých komponentov povlaku vnútornej plochy plášťa rúry z
UHPC. Uvedené komponenty sa v preferovaných hmotnostných podieloch
zmiešavajú a čerstvý UHPC sa nanáša do rúry. Podľa spôsobu podľa tohto
vynálezu sa pomocou niektorého z týchto zložení získa odolná rúra s
odolnosťou voči opotrebovaniu.

Tabuľka 1: príklad 1 - preferované zloženie povlaku z UHPC

Komponenty

preferované hmotnostné
podiely [%]

cement

20 – 30

granulát kameniva

45 - 60

jemné prísady

5 - 20

skvapalňovač

0-1

voda

[0041]

2 – 12

Tabuľka 2 prezentuje špeciálny príklad (príklad 2) zloženia povlaku

vnútornej plochy plášťa rúry z UHPC. Cement v príklade 2 môže byť
vysokopecný cement, preferovane typu CEM III/A (napr. Variodur® 50, 52,5 N
od spoločnosti Dyckerhoff). Ako granulát kameniva sa môže použiť kremičitý
piesok, napríklad typu G32 so strednou zrnitosťou 0,28 mm (Quarzwerke®).
Ako jemná prísada sa môže použiť tak kremičitá múčka, napríklad múčka
Millisil® typu W3 (Quarzwerke®) so strednou zrnitosťou 0,09 mm, ako aj
amorfný dioxid kremíka, napr. Silicoll P® (Sika) s primárnou zrnitosťou od 0,1
do 0,3 µm. V príklade 2 sa používajú obe jemné prísady v kombinácii. Amorfný
dioxid kremíka slúži pritom vedľa cementu ako spojivo. Ako skvapalňovač sa
používa polykarboxylátéter, napríklad Viskocrete® 2810.
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Tabuľka 2: príklad 2 - príkladné zloženie povlaku z UHPC

Komponenty

hmotnostný podiel [%]

cement: vysokopecný cement

26,3

granulát kameniva: kremičitý piesok

52,5

jemné prísady: kremičitá múčka

6,7

jemné prísady: amorfný dioxid

5,1

kremíka

0,2

skvapalňovač: polykarboxylátéter

9,3

voda

[0042]

Tabuľka 3 prezentuje špeciálny príklad (príklad 3) zloženia povlaku

vnútornej plochy plášťa rúry z UHPC s karbidom kremíka. Cement v príklade 3
môže byť napríklad vysokopecný cement. Ako granulát kameniva sa výhodne
používa kremičitý piesok. Ako jemná prísada sa môže použiť tak kremičitá
múčka, ako aj amorfný dioxid kremíka. V príklade 3 sa používajú obe jemné
prísady v kombinácii. Použitý karbid kremíka vykazuje zrnitosť 255 - 350 µm.
Ako skvapalňovač sa môže preferovane pridávať polykarboxylátéter, pričom
hmotnostný podiel môže kolísať v závislosti od teploty.

Tabuľka 3: príklad 3 - príkladné zloženie povlaku z UHPC s karbidom kremíka

Komponenty

hmotnostný podiel [%]

cement: vysokopecný cement

26,1

granulát kameniva: kremičitý piesok

46,9

jemné prísady: kremičitá múčka

7,3

jemné prísady: amorfný dioxid kremíka

5,0

karbid kremíka

5,2

skvapalňovač: polykarboxylátéter

0,2

voda

9,2
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[0043]

Tento vynález nie je obmedzený na niektorú z vyššie opísaných

foriem uskutočnenia, ale je obmieňateľný rozličným spôsobom.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Rúra s vnútornou a vonkajšou plochou plášťa, pričom prinajmenšom jedna
časť vnútornej plochy plášťa vykazuje povlak a vnútorná plocha plášťa a
povlak sú vzájomne spojené v silovom styku, pričom povlak vykazuje
hrúbku od 1 do 50 mm, obzvlášť hrúbku od 5 do 25 mm, pričom rúra
vykazuje kovový materiál, vyznačujúci sa tým, že povlak vykazuje ultra
vysoko pevný betón, pričom ultra vysoko pevný betón vykazuje pevnosť v
tlaku prinajmenšom 150 N/mm2 a čerstvý ultra vysoko pevný betón pred
nanášaním do rúry vykazuje hodnotu pomeru voda - cement od 0,1 do 0,4
výhodne od 0,15 do 0,25.

2.

Rúra podľa patentového nároku 1, vyznačujúca sa tým, že ultra vysoko
pevný betón je vytvorený prinajmenšom z cementu, z granulátu kameniva
a z jemnej prísady.

3.

Rúra

podľa

niektorého

z

predchádzajúcich

patentových

nárokov,

vyznačujúca sa tým, že ultra vysoko pevný betón vykazuje karbid
kremíka.
4.

Rúra podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich patentových nárokov,
vyznačujúca sa tým, že v ultra vysoko pevnom betóne obsiahnutý
granulát kameniva je nahradený 1 až 10 % karbidu kremíka, obzvlášť 4 až
7 % karbidu kremíka.

5.

Rúra

podľa

niektorého

z

predchádzajúcich

patentových

nárokov,

vyznačujúca sa tým, že rúra vykazuje na prinajmenšom jednej časti
vonkajšej plochy plášťa druhý povlak.
6.

Spôsob

zhotovovania

rúry

podľa

niektorého

z

predchádzajúcich

patentových nárokov, vyznačujúci sa tým, že sa s vodou zmiešava
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prinajmenšom cement, granulát kameniva a jemná prísada ultra vysoko
pevného betónu, čím sa získa ultra vysoko pevný betón, ktorý sa nanáša
do rúry.
7.

Spôsob zhotovovania rúry podľa patentového nároku 6, vyznačujúci sa
tým, že čerstvý ultra vysoko pevný betón sa nanáša do rúry a
prostredníctvom otáčania rúry sa rozdeľuje po vnútornej ploche plášťa.

8.

Spôsob zhotovovania rúry podľa niektorého z patentových nárokov 6 a 7,
vyznačujúci sa tým, že po nanesení a rozdelení čerstvého ultra vysoko
pevného betónu po vnútornej ploche plášťa rúry sa otáčky rúry zvýšia,
pričom sa povlak z ultra vysoko pevného betónu zhutňuje a vyhladzuje.

9.

Spôsob zhotovovania rúry podľa niektorého z patentových nárokov 6 až 8,
vyznačujúci sa tým, že prinajmenšom časť v ultra vysoko pevnom betóne
použitého kremičitého piesku a/alebo kremičitej múčky sa nahradí
karbidom kremíka.

10. Spôsob zhotovovania rúry podľa niektorého z patentových nárokov 6 až 9,
vyznačujúci sa tým, že v ultra vysoko pevnom betóne obsiahnutý
granulát kameniva a/alebo jemná prísada sú nahradené 1 až 10 % karbidu
kremíka, obzvlášť 4 až 7 % karbidu kremíka.

EP 3 455 539

38795

14

V OPISE UVEDENÉ DOKUMENTY
Tento zoznam dokumentov, uvádzaný prihlasovateľom, bol spísaný výlučne pre
informáciu čitateľa a nie je súčasťou dokumentu európskeho patentu. Tento
zoznam bol zostavovaný s veľkou starostlivosťou; EPÚ ale odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za prípadné chyby alebo vynechania.
V opise uvedené patentové dokumenty
• DE 832799 C [0003]
• EP 0307609 A1 [0004] [0006]
• DE 102013114824 A1 [0008]
• US 5 649568 A [0009]
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