STS
Spezial-Tiefbau-Systeme GmbH

Wyposażenie
dla budownictwa podziemnego

D 60327 Frankfurt, Rottweiler Str. 8 Tel.: 0049 69 - 23 59 04
Fax: 0049 69 - 23 59 05
internet : http://www.stsffm.com
e-mail : info@stsffm.com

ZAKRES NASZYCH USŁUG
I) FIRMA
STS GmbH przedstawia się Państwu jako dostawca specjalistycznego
sprzętu do robót ziemnych i fundamentowania.
Nasza, pracująca przy nowoczesnych maszynach, kadra fachowcòw
wspomagana jest przez specjalistycznie wykwalifikowany dział
techniczny i ekonomiczny.
Ścisła wspόłpraca wszystkich działόw gwarantuje Państwu optymalne
zaopatrzenie budowy w wymagane wyposażenia specjalne.
II) PRODUKTY
Produkujemy specjalne wyposażenie do iniekcji w skałach litych
i gruntach luźnych (np. piaski, żwir).
Proszę o skorzystanie z załączonego prospektu, by uzyskać dokładniejsze
informacje.
Dokładny wybόr dostawcόw materiałów wstępnych oraz ścisła
wspόłpraca z firmami budownictwa podziemnego utrzymują nasze
produkty niezmiennie na najwyższym poziomie technicznym. Dzięki
ciągłej wspόłpracy z naszymi klientami otrzymują Państwo tylko te
produkty, ktόre doskonale sprawdziły się w praktyce.
III) PORADA TECHNICZNA
Przy wyborze naszych produktόw, to znaczy ich odpowiedniego
technicznego i ekonomicznego zastosowania, pomoże Państwu na życzenie
nasza doświadczona kadra działu technicznego.
IV) USŁUGI NADZWYCZAJNE
W razie zapotrzebowania konstruujemy rόwnież specjalne wyposażenia.
Proszę zgłosić nam swe życzenia.
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Rury z zaworami gumowymi i sposób ich zastosowania
Iniekcja służy głównie do polepszenia mechanicznych właściwości oraz do uszczelnienia i utwardzenia (umocnienie, zwiększenie wytrzymałości) gruntów sypkich i spękanych skał litych.
Najczęściej w tym celu stosowane są rury z zaworami gumowymi.
Rury te są wykonywane z PCV lub ze stali i perforowane. Perforacje pokryte są zaworami gumowymi, które przy odpowiednim ciśnieniu wstrzykiwanej zawiesiny (suspensji) podnoszą się na zasadzie zaworu zwrotnego i pozwalają na wypłynięcie zawiesiny wstrzykiwanej przez perforacje na
zewnątrz rury.
Zawory gumowe mogą być umieszczane w różnych odstępach w zależności od zapotrzebowania.
Standardowy odstęp wynosi 33,3 cm.
Gdy po zakończeniu wstrzykiwania rury zostaną wypłukane wodą, można, w razie potrzeby, ponownie użyć zaworów gumowych. Jest to szczególnie korzystne, gdy konieczne jest wstrzykiwanie po kolei lub warstwami różnych zawiesin.
Rury z zaworami gumowymi dostarczane są w odcinkach 1 m - 5 m. Przedłużane są one przez
połączenia klejone lub gwintowe i ustawiane w otworze wiertniczym. Przestrzeń między ścianą
otworu wiertniczego a rurą zostaje wypełniona od dołu do góry suspensją osłonową. Spód rury
zamknięty jest denkiem, które wkleja się specjalnym klejem.
Suspensja osłonowa ma wiele zadań:
- stabilizuje otwór wiertniczy i utrzymuje rurę w swej pozycji
- uniemożliwia podnoszenie się w górę zawiesiny wstrzykiwanej w przestrzeni między ścianą
otworu wiertniczego a rurą.
Iniekcja ma tylko wtedy pozytywny efekt, gdy suspensja osłonowa całkowicie wypełnia przestrzeń
między ścianą otworu wiertniczego a rurą i osłania zawory gumowe jednakową gęstością. Tylko
w ten sposób można spowodować, by zawiesina wstrzykiwana mogła płynąć z zaworu gumowego
w określonym radialnym kierunku i we wszystkie strony. W szczególnych przypadkach można
centrować rury w otworze wiertniczym przy pomocy prowadników.
Po stwardnięciu suspensji osłonowej można przystąpić do iniekcji posługując się w tym celu dwustronnym pakerem (uszczelniaczem).
Używając wody lub bezpośrednio zawiesiny wstrzykiwanej, należy przerwać stwardniałą suspensję osłonową w pobliżu zaworu gumowego.
Przy tym konieczna jest ciągła kontrola zmian ciśnienia, by przy nagłym jego spadku stwierdzić
przerwanie suspensji osłonowej.
Następnie zaczyna się iniekcja, podczas której wstrzykuje się zawiesinę kolejno przez poszczególne zawory. Ciśnienie i ilość wstrzykiwanej zawiesiny zależne są od miejscowych warunków
i zadania, które ma spełnić iniekcja. Zaleca się, by rejestrować przebieg procesu i ilość wstrzykiwanej zawiesiny przy każdym zaworze.
Po ukończeniu iniekcji należy wypłukać rurę wodą, by w razie potrzeby powtórzyć zabieg.
Techniczne i ekonomiczne zalety rur z zaworami gumowymi:
•
pewne i wypróbowane wzmacnianie gruntów słabonośnych
•
możliwość wielokrotnego wstrzykiwania
•
czasowy podział i tym samym niezależność w wykonaniu prac wiertniczych i iniekcji
Wszystkie otwory wiertnicze mogą zostać wywiercone i wyposażone w rury oraz suspensję
osło-nową. Iniekcje można wykonać w późniejszym czasie. Jest to możliwe, gdyż zawory gumowe
i suspensja osłonowa pozwalają na poruszanie się zawiesiny tylko w pożądanym kierunku. Powrót
zawiesiny do rury lub przejście do sąsiedniego otworu wiertniczego jest niemożliwe.
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INIEKCJA
- Przykłady -

W zależności od celu zastosowania rozróżnia się poszczególne
metody iniekcji:

Iniekcja wytrzymałościowa
- W gruntach luźnych i sypkich z max. zawartością piasku 15 20% wstrzykuje się zawiesinę z cementu lub związki chemiczne.

Stabilizacja budynku

- Pogłębianie istniejących fundamentów, stabilizacja budynków
- Budowa tuneli i wzmacnianie sklepień
- Zabezpieczanie wykopów budowlanych
- Stabilizacja stoków
- Usuwanie pęknięć w górach, zaporach i górnictwie

Iniekcja kontaktowa
- Używając cement lub inny materiał tworzy się szczelne
połączenie budowli z gruntem
- Budowa zapór, tuneli, sztolni i szybów

Iniekcja uszczelniająca

Wzmacnianie
fundamentów

- Przy użyciu hydraulicznych środków wiążących można zmniejszyć lub zlikwidować przepuszczalność gruntu dla wody lub
oddziaływań zewnętrznych ( np. składowisko odpadów)
- Uszczelnianie wałów, budowli przegradzających

Ciśnienie przy iniekcji
Ciśnienie rozrywające suspensję osłonową: max. 30 bar (~15 sek)
Ciśnienie podczas iniekcji: max. 15 - 20 bar
Rury 1“ i 1 1/2“, grubość ścianki 3,5 mm i 3,7 mm.
Gdy ciśnienie jest za wysokie, należy zmniejszyć prędkość pompowania.
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Schemat iniekcji

z polichlorku winylu PCV
z połączeniem czopowo-kielichowym *
STANDARD

1“

1 1/4“

Specjalne
rozmiary

2“

Średnica zewnętrzna

33,5

40,0

50,0

60,0

Średnica wewnętrzna

26,5

31,0

42,6

50,0

3,5

4,5

3,7

5,0

Dopuszczalna tolerancja wewnętrzna

±0,2

±0,2

±0,2

± 0,2

Długość zaworu
gumowego

60,0

60,0

60,0

80,0

333,0

333,0

333,0

333,0

1-5m

1-5m

1-5m

1-5m

Grubość ścianki

Odstęp między
zaworami**
Długość rur

**

1 1/2“

Czop i kielich fazowane wewnątrz pod kątem 15°

*mogą być również dostarczone z połączeniami
gwintowymi ( wewnętrzny i zewnętrzny gwint).

inne odstępy zaworów są możliwe!

Informacje podane są w mm

Proste i korzystne rozwiązanie!
Wieczko

System połączenia czopowo-kielichowy
Proste i szybkie połączenie do klejenia

Należy posmarować klejem
tylko czop !

Do naszych rur dostarczamy :

i inne akcesoria.
Proszę nas zapytać!

Denko

Precyzyjne połączenia wewnątrz rury gwarantują
długotrwałą funkcjonalność naszych pakerów!

- Specjalny klej PCV Dytex
- Denka, wieczka
- Pakery z uszczelkami rowkowanymi
- Pakery z uszczelkami miseczkowymi
- Pakery nadmuchiwane
- Przewody żerdziowe z PE-HD do
pakerów
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Rury pełne
z połączeniem czopowo - kielichowym *
STANDARD

1“

1 1/4“

1 1/2“

Specjalne
rozmiary

2“

Średnica zewnętrzna

33,5

40,0

50,0

60,0

Średnica wewnętrzna

26,5

31,0

43,0

50,0

3,5

4,5

3,7

5,0

±0,2

±0,2

±0,2

± 0,2

1-5m

1-5m

1-5m

1-5m

Grubość ścianki
Dopuszczalna tolerancja wewnętrzna
Długość rur

Czop i kielich fazowane wewnątrz pod kątem 15°
Informacje podane są w mm

* mogą być również dostarczone z połączeniami gwintowymi

Metody wiercenia:
•
•
•
•
•

wiercenie udarowe
wiercenie ślimakowe
wiercenie oscylacyjne
wiercenie dwugłowicowe
wiercenie płuczkowe

Rura z zaworami gumowymi, ustawiona w otworze
wiertniczym, musi być równomiernie otoczona
suspensją osłonową. Jest to warunkiem, by osiągnąć
właściwy i jednolity efekt wstrzykiwania.
Suspensja osłonowa:
Cement / bentonit
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Pakery

Do rur o średnicy ∅ 1“ i 1 ¼“ dostarczamy pakery z uszczelkami rowkowanymi (2)
a do rur o średnicy ∅ 1 ½“ i 2“ pakery z uszczelkami miseczkowymi (1).
Części wymienne do pakerów
z uszczelkami rowkowanymi:
- uszczelki rowkowane
- zaworek kulkowy

Części wymienne do pakerów
z uszczelkami miseczkowymi:
- uszczelki miseczkowe
- zaworek kulkowy

Paker jest łączony bezpośrednio z przewoden z PE-HD 21 x 5 mm (połączenie
przy pakerze: ½“ gwint wewnętrzny).
Paker wprowadza się do rury przy pomocy przewodu żerdziowego z PE-HD 21 x 5
mm, który służy jednocześnie jako przewód do iniekcji. Aby dokładnie ustawiać
paker w rurze, należy zaznaczyć na przewodzie odstępy ( n.p. 33,3 cm).
Paker należy płukać częściej wodą, by zapobiec zatkaniu się uszczelek, co
uniemożliwi wyciągnięcie pakera z rury. Częstość płukania zależna jest od rodzaju
wstrzykiwanej zawiesiny
W razie potrzeby (n.p. długie odcinki iniekcyjne) należy wyciągnąć paker z rury, by
oczyścić uszczelki lub zaworek kulkowy.

Prowadniki z PCV
Zewnętrzna
średnica rury*

20

25

32

40

50

55

63

75

90

110

Grubość ścianki*

1,5

1,8

1,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,6

2,7

3,0

Wewnętrzna
średnica prowadnika

17

21,4

28,2

34

44

49

57

67,8

84,6

104

Rozpiętość łuku
min.

30

35

40

50

60

65

73

85

100

120

Rozpiętość łuku
max.

90

90

120

150

150

150

170

180

210

230

Liczba łuków

4

4

4

5

6

6

6

8

8

10

1.20

1.25

1.32

1.40

1.50

1.55

1.63

1.75

1.90

1.110

Numer. :

* dotyczy rozmiarów prowadników
• inne rozmiary na życzenie

Prowadnik

Rozpiętość łuku
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STS

Spezial - Tiefbau – Systeme
Ausrüstungen für Spezialtiefbau und Ankertechnik

Wyposażenie
Denka do rur 1“, 1 ¼“, 1 ½“, 2“
Wieczka do rur 1“,
1 ¼“, 1 ½“, 2“
Klej Dytex á 1,35 kg
Rozpuszczalnik Dytex á 1 Ltr.
Klej Tangit á 1 kg
Taśma klejąca Coroplast z PCV
Paker z uszczelkami rowkowanymi
1“, 1 ¼“, 1 ½“ (żółte)
Uszczelki rowkowane 1“, 1 ¼“, 1 ½“
Paker z uszczelkami miseczkowymi
1 ½“, 2“ (czerwone)
Uszczelki miseczkowe 1 ½“, 2“
Ściski mocujące
Gwintownice ręczne do rur z PE

Pojemniki do przechowywania
prób ziemi z pokrywką
0,5 Ltr. i 1 Ltr.

Przewody dla pakerów z PE-HD 21 x 5 mm
Rury z PE-HD 16 x 2,0 mm lub 13 x 2,0 mm
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Reprezentacyjne budowy

Berlin
Gollwitzer GmbH

Dresden
Moränenende
Bauer Spezialtiefbau
GmbH

Reprezentacyjne budowy
Lotnisko Frankfurt nad Menem

Berlin - Dovestrasse

l.—

Reprezentacyjne budowy
Lotnisko Frankfurt nad Menem

Reprezentacyjne budowy
Główna stacja pomp Friedrichshain - Berlin

Reprezentacyjne budowy
Główna stacja pomp Friedrichshain - Berlin

