NAFTAS PRODUKTU ĶĒRĒJA UZSTĀDĪ
ŠANAS DARBU INSTRUKCIJA

Vietas sagatavošana
1.
2.
3.
4.
5.

Iekārtas un sistēmas, kas nodroš
ina tā
s funkcijas, montāž
u jāveic, vadoties pē
c ēkas tehniskāun/vai darba
projekta.
Apkalpoš
anas vā
kam jābū
t pieejam pastā
vī
gai pā
rbaudei .
Pārbaudiet, kā
ds diametrs ir kanalizācijas caurulei. Pārliecinieties, lai ir ievērots slī
pums, kas nepiecieš
ams,
lai tiktu nodroš
ināta notekūdeņ
u paš
tece uz iekārtu.
SAGATAVOŠANĀS ZEMES DARBIEM: attī
riet laukumu iekā
rtas montāž
ai. Laukumam jābū
t vismaz pus
metru plaš
ākam par paš
as iekā
rtas izmēriem.
ZEMES DARBI: Zemes darbi jāveic, stingri vadoties pēc STR 1.07.02:2005, bū
ves tehniskāun/vai darba
projekta un vispā
rī
gām bū
vniecī
bas montāž
as normām.

Darbi nekavējoties jāapstādina un jāinformē persona, kura veic bū
vniecī
bas tehnisko uzraudzī
bu, vai
pilnvarotā persona, ja zemes rakš
anas darbu veikšanas laikā tiek atklātas projekta rasējumos nenorādī
tas
iekārtas vai komunikācijas. Darbus turpiniet tikai pēc personas, kura veic bū
vniecī
bas tehnisko uzraudzī
bu, vai
pilnvarotās personas dotas atļ
aujas.
Pēc zemes darbu pabeigš
anas lī
dz projektānorādī
tajai augstuma atzī
mei, jā
pā
rbauda pamatne- vai nav vāja
vai izmirkusi grunts, izrakumu u. tml. Ja tiek konstatēts iepriekšminētais, grunts jā
izrok lī
dz dziļ
umam, kā
du
norāda persona, kas veic tehnisko uzraudzī
bu, un jāaizpilda ar piemērotu grunti, to sablī
vējot. Laukums jā
aizpilda
lī
dz projektā norādī
tajai augstuma atzī
mei un grunts jāsablī
vē (sablī
vēš
anas koeficients no 0,95 ÷ 0,98,
blī
vēš
anas slānis 200–300 mm).
Ī
stenojot krauš
anas darbus (iekraujot un izkraujot izstrādājumus) un montāž
as laikāizmantojot pacelš
anas
iekārtas, obligāti jā
izmanto traversa tvertņ
u, kurām ir paredzēti 8 un vairā
k pieāķ
ēš
anas punktu, t.i., montāž
as
cilpa.
Iekārtas montā
ž
a
UZMANĪ
BU: iekārtas montāž
a prasa ī
paš
u uzmanī
bu, jo no tāatkarī
ga turpmākāiekā
rtas funkcionēš
ana.
Attī
rī
š
anas iekārta jāmontē atbilstoš
i iepriekš sagatavotam un ar attiecī
gām institū
cijām saskaņ
otam
projektam.
2. Notekū
deņu attī
rī
šanas iekā
rtas montā
ž
a jāveic atbilstoš
i EN 076-2 standartam.
3. Rakšana ar ekskavatoru jābeidz, kad lī
dz projektētābedres dziļ
uma palikuši 20–30 cm. Tā
lāk jārok ar rokām,
t.i., ar lāpstu. Šādāveidātiek panākts, ka iekārta ar savu pamatni balstī
tos uz neskartās grunts.
4. Pirms iekārta tiek nolaista bedrē, OBLIGĀTI JĀPĀRBAUDA, vai iekā
rtas uzmavu diametri atbilst notekū
deņu
ieplūdes un attī
rī
tāū
dens izplūdes cauruļ
u diametriem. Tāpat pā
rbaudiet, vai atbilst notekū
deņ
u padoš
anas
caurules dziļ
ums un attī
rī
š
anas iekā
rtas ieplūdes uzmavas augstums, kāarī
attī
rī
š
anas iekārtas pieplūdes un
noplūdes cauruļ
u leņķ
i.
5. Iekārta bedrējāielaiž
, izmantojot standarta pacelš
anas mehā
nismus. Uzmanī
gi to ielaiž
ot bedrē
, iekā
rta
jā
izlī
dzina, izmantojot nivelieri.
6. Atstarpe starp bedres malām un attī
rī
š
anas iekārtu pakāpeniski jāaizpilda ar iepriekšuz montāž
as vietu
atvestā
m smiltī
m, kuras jā
ber 20–30 cm biezāslānī
, rūpī
gi sablī
vējot. Ja smiltis ir sausas, blī
vēš
anas laikātās
ir jāsamitrina ar ū
deni.
7. Montā
ž
as laikā(vai arī
, ja ir augsts gruntsū
dens lī
menis) berot smiltis bedrēap iekārtu, vienlaicī
gi iekā
rtā
pakāpeniski jālej arīūdens. Tas jādara š
ādi: jāieber 20–30 cm smilts bedrēap iekā
rtu un vienlaicī
gi iekā
rtā
jā
ielej 20–30 cm ū
dens. Darbi jāturpina šā
dāsecī
bā.
8. Pēc iekārtas aizbēršanas ar smiltī
m lī
dz augšē
jai iekārtas daļ
ai, uzlieciet vāku, lai, turpinot aizbērš
anas
darbus, aizberamās smiltis neiekļ
ū
tu attī
rī
š
anas iekārtas iekš
ējādaļ
ā.
9. Beriet smiltis tik daudz, lai attī
rī
š
anas iekā
rtas apkalpoš
anas vāks bū
tu vienālī
menīar ielas vai trotuāra
segumu, ja ierī
ce tiek uzstādī
ta braucamajādaļ
ā; 50–70 mm virs zemes virsmas – ja tiek uzstādī
ta mauriņā
dzī
vojamos kvartālos; 200 mm – ja iekārta tiek uzstādī
ta neapbū
vētā
s teritorijā
s (STR 2.07.01:2003, 450.
punkts).
10. Montē
jot attī
rī
š
anas iekārtu zem braucamā
s daļ
as, virs tā
s jā
ierī
ko 200 mm bieza armēta dzelzsbetona
plāksne, kura izkliedētransporta lī
dzekļ
u slodzi uz attī
rī
šanas iekā
rtu.
11. Ja ir augsti gruntsū
deņ
i, iekā
rta jā
noenkuro pie betona pamatnes.
1.

