
Zaļajā zonā (bez transporta slodzes) Zem braucamās daļas

Braucamās
Aizbēršana ar
grunti

Aizbēršana ar
grunti
blietētu līdz
Dr>95%

Izlīdzinošā kārta >100 līdz 150mm

Apbērums
blietēts līdz
Dr>95%

Melnzeme >150mm
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blietēts līdz
Dr>85%

daļas

max. 500mm

segums

bez mehāniskas
blietēšanas

Plastmasas (PP, PE)
cauruļvadiem

Materiāls-vidēji rupja smilts

Materiāls-vidēji rupja smilts

Būvgrāvja stiprinājums
(Vairogs, rievsiena)

Tips B
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Izlīdzinošai kārtai un apbērumam jāizmanto labi izsijāta vidēji rupja smilts.

5. Tranšejas aizbēršana jāveic kārtās ar augstumu 300mm veicot slāņa blīvēšanu.
6. Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi.
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Grants seguma

Grantētās ielās
Zaļajā zonā

Asfalta seguma atjaunošana 

Transporta kustības zona

Piezīmes:

2. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamās bedrītes.

1. Izlīdzinošā kārta zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem.

3. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
Apzīmējumi:

OD - Ārējais diametrs

Aizbēršana 
ar izrakto grunti
blīvējuma pakāpe ≥85%

Izlīdzinošā kārta 100 līdz 150 mm
Vidēji rupja smilts, blietēta Dr ≥90 %

Bez mehāniskas
blietēšanas

Melnzeme ≥150mm

Apbērums blietēts līdz Dr≥95%
Materiāls-Vidēji rupja smilts

Aizbēršana 
ar izrakto grunti
blīvējuma pakāpe Dr≥95%

7. Seguma atjaunošanas parametri norādīti atsevišķā rasējuma "Ielas seguma konstrukcijas atjaunošanas veidi"  DOP daļā.

Tips A 

atjaunošana

Saskaņā ar DOP daļu

saskaņā ar DOP daļu 

4. Gruntij kas tiek izmantota izlīdziniošai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai
jāatbilst parametriem, kas norādīti cauruļvada ražotāja instrukcijās.

CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM

Tips B
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