Dane geotechniczne do obliczeń statyki rurociągu.
Obciążenie rur kamionkowych przy przeciskaniu zgodnie z DWA A 161
Macie Państwo projekt kanalizacji i chcielibyście skorzystać z obliczeń statyki rurociągu, gotowi jesteśmy razem z Wami przestudiować rozwiązanie
odpowiadające najlepiej Waszym potrzebom. Chcąc umożliwić nam przygotowanie propozycji, prosimy o przekazanie nam danych z projektu jak również
o wypełnienie załączonego kwestionariusza określającego warunki geotechniczne gruntu przewidzianego do budowy, oraz dane techniczne
zamierzonego przedsięwzięcia.

Dane dotyczące obiektu:
Budowa/projekt:
Kraj

Kod pocztowy

Faza projektu:

Projektowanie

Miejscowość
Oferta

Ulica
Wykonanie

Dane dotyczące kamionkowej rury przeciskowej:
Średnica nominalna DN
Najdłuższy odcinek, m
Ilość sumaryczna, m

Dane dotyczące wbudowania:
Metoda bezwykopowa:

Przecisk hydrauliczny sterowany

Mikrotunelowanie

Parametry dotyczące przeciskania
 Podtrzymanie czoła przodka za pomocą płuczki wypychającej lub urobku o konsystencji
plastycznej oraz ciągłe podtrzymywanie szczeliny pierścieniowej całego ciągu rurowego od tarczy
z dokumentacją
 Inne metody przeciskowe i ciągłe podtrzymywanie szczeliny pierścieniowej całego ciągu rurowego od
tarczy z dokumentacją
 Zachodzenie na siebie ≤ 1,0 cm, (mierzone na ściance rury) bez zabezpieczonej szczeliny
pierścieniowejcałego ciągu rurowego
 Zachodzenie na siebie > 1,0 cm, (mierzone na ściance rury) bez zabezpieczonej szczeliny
pierścieniowej. Podtrzymywanie szczeliny pierścieniowej całego ciągu rurowego

Wysokość przykrycia nad punktem szczytowym rurociągu
Min. (m)
Maks.(m)

Rodzaje gruntów (zgodnie z DWA A 161):
Grunt rodzimy






G1 – grunty niespoiste (piasek, pospółka)
G2 – grunty mało spoiste (piasek gliniasty, gliny lekkie, pyły)
G3 – grunty spoiste mieszane (pyły, piasek pylasty)
G4 – grunty spoiste (ił, glina)
skała

Parametry dotyczące przeciskania w skale
W przypadku skały podawane są dodatkowo wartości K2,0, parametr f2F oraz kąt nachylenia podbudowy.
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Gęstość objętościowa ID wzgl. konsystencja Ic występującego gruntu
grunty niespoiste G1, G2

grunty spoiste G3, G4

Stopień zagęszczenia ID
bardzo luźny
luźny

Konsystencja Ic=(1-IL)
≤ 0,2
0,25

płynna
miękkoplastyczna

< 0,3
0,3

luźny do średniozagęszczony
średniozagęszczony

0,3
0,4

miękkoplastyczna do plastyczna
plastyczna

0,4
0,5

średniozagęszczony do zagęszczony
zagęszczony

0,5
0,65

plastyczna do twardoplastyczna
twardoplastyczna

0,6
0,75

zagęszczony do bardzo zagęszczony

0,8

twardoplastyczna do półzwarta

bardzo zagęszczony

≤1

półzwarta do zwarta

0,8
< 0,8

Woda gruntowa:
Jest

Brak

Wysokość ponad dno rury przy przykryciu min. h od

m do

m

Wysokość ponad dno rury przy przykryciu max. h od

m do

m

Obciążenia:
Obciążenia ruchem:
Ruch drogowy:

LM1.1 – System tandemowy z obciążeniem całkowitym 480 kN i
wyprzedzającym systemem tandemowym o obciążeniu całkowitym 320 kN.
(wcześniej SLW30)
LM1.2 – LM1.1 i Jezdnia o szerokości pasa < 3m (wcześniej SLW60)
LM1.3 – Obszary zielone (wcześniej LKW 12)

Kolej

obciążenie linią kolejową jednotorową
obciążenie linią kolejową wielotorową

Samolot

BFZ 90

BFZ 180

BFZ 550

BFZ 750

Obciążenie powierzchniowe:
Chroniony obszar wody pitnej II:

BFZ 350

kN/m2 (prosimy o dołączenie dokładnych danych)
tak

nie

Należy podać wszelkie inne dane pochodzące z ekspertyzy gruntów, których
wartości odbiegają od wartości standardowych DWA A 161.
Data

Podpis

