
OKTAGON PLUS ūdens necaurlaidības pārbaude

Ūdensnecaurlaidība saskaņā ar Ö-normu
(Austrijas standarts) EN 12390-8

Vīnes maģistrāta 29. nodaļas pārbaudes apliecība VFA
2013-0046.01 apliecina, ka Nevoga GmbH ražotās
„OKTAGON-PLUS” trubiņas ir ūdens necaurlaidīgas
saskaņā ar Ö-normu (Austrijas standarts) EN veidņu
saspiešanas pozīcija 12390-8 iebūvētā stāvoklī.
Mēs kategoriski norādām uz to, ka betons ievērojami
ietekmē veidņu saspiešanas pozīciju. Tāpēc īpaša
uzmanība jāpievērš profesionālai iebūvei un betona
blīvēšanai, saspiešanas pozīcijas apgabalā. Mēs
garantējam tikai produkta funkcionēšanu, bet ne iebūvi
un klāšanu.

Izmeklēšanas ziņojums MA 39-VFA 2013-
0046.01 par plastmasas ieliktni „Oktagon-
Plus”

Pasūtītājs: Nevoga GmbH
Pasūtījuma datums: 04.12.2012.
Pārbaudāmais materiāls: Plastmasas ieliktnis (trubiņa)
„Oktagon-Plus”, ieskaitot aizvēršanas aizbāzni
Pārbaudes programma: Pamatojoties uz Ö-normu
(Austrijas standartu) EN 12390-8, 2009. gada 1. maija
redakcijā. Ūdens iespiešanās   dziļuma noteikšana
betona paraugiem ar iebūvēto Plastmasas ieliktni.

1. Pārbaudes apraksts
2.
1.1. Uzdevums
Nevoga GmbH uzdeva MA 39 noteikt   ūdens
iespiešanās dziļumu, saskaņā ar Ö-norm (Austrijas
standartu) EN 12390-8 betona paraugiem ar iebūvētu
veidņu saspiešanas pozīciju.

1.2. Pārbaudes materiāls
2012. gada 15. novembrī Pasūtītājs piegādāja uz MA
39 “Oktagon Plus” plastmasas ieliktni ar aizvēršanas
aizbāzni. Plastmasas cauruļu garums bija 20 cm.
Piegādātā,   pārbaudāmā materiāla izskats redzams
attēlu dokumentācijā.

2. Izmēģinājumu izpilde
2013. gada 15. aprīlī MA 39 laboratorijā tika izveidoti
betona pārbaudes paraugi (paraugi – kubi – ar malas

garumu 20 cm) , kas izgatavoti pēc sekojošajiem
parametriem:

Cements CEM | 32,5 R: 400 kg/m3

Iejaukšanas ūdens: 180 l/m3

Iežu graudainība: 1770 kg/m3

Ūdens – cementa- vērtība
W/B-vērtība:

0,45

Betona spiedes stiprība 28 d: 45,2 N/mm2

Kubu paraugu vidū tika iebetonēts pa vienai
plastmasas “Oktagon Plus” trubiņai.

Paraugi tiek uzglabāti formās/veidņos (apsegti ar
mitru audumu) 24 stundas un pēc tam tie tiek ielikti
zem ūdens spiediena līdz nākošajai pārbaudei.

Pēc veidņu  noņemšanas,  paraugiem,  ūdens
spiedienam pakļauto apļa virsmu ar apm. 10 cm
diametru, padara raupju un pēc tam novieto
uzglabāšanā.

Pirms iebūves pārbaudes ierīcē, plastmasas ieliktnim
tika izlauzts un izņemts viens no konusiem un atvērtais
gals tika aizvērts ar aizbāzni (aizvēršanas aizbāzni
ievietoja iesitot).

Pārbaudāmie paraugi tika iebūvēti pārbaudes ierīcē
tā, lai paredzētais ūdens spiediens var iedarboties uz
raupjo pārbaudes virsmu un, līdz ar to, uz slēgto
“Oktagon Plus” trubiņu. Šim nolūkam, uz atvērtā 10
cm diametra tika uzlikts blīvgredzens.

Pārbaude tika veikta saskaņā ar Ö-normu (Austrijas
standartu) EN 12390-8 , pie kam, pārbaudes paraugs 3
dienas tika noslogots ar ūdens spiedienu 5 bar.

Pārbaudes laiks: 2013. gada 12. maijs līdz 16. maijs
Pēc tam pārbaudes paraugi tika sadalīti parauga

augstuma virzienā un tika izmērīts ūdens iekļūšanas
dziļums sadalītā parauga šķērsgriezumā.

3. Pārbaudes rezultāti
Pēc pārbaudes parauga sadalīšanas varēja konstatēt, ka
visos 3 paraugos ūdens iekļūst dziļumā līdz pirmajam
plastmasa caurules „Oktagon-Plus” platajam
gredzenam (apm. 40 mm).
Aiz tā - visos sadalītajos paraugos, visā caurules
garumā - nebija saskatāmas mitruma pēdas.



Pārbaudes attēlu dokumentācija

Attēls Nr. 2013-0046-01-1
Plastmasas trubiņa „Oktagon-Plus” ar aizvēršanas
aizbāzni. Piegādes stāvoklis.

Attēls Nr. 2013-0046-01-2
Uzliekamā konusa izņemšana.

Attēls Nr. 2013-0046-01-3
Pārbaudes paraugs ar iesistu aizvēršanas aizbāzni.

Attēls Nr. 2013-0046-01-4
Ūdens iekļūšanas dziļuma pārbaude. Paraugs Nr. 1,
ūdens iekļūšanas dziļums 40 mm.

Attēls Nr. 2013-0046-01-53
Ūdens iekļūšanas dziļuma pārbaude. Paraugs Nr. 2,
ūdens iekļūšanas dziļums 40 mm

Attēls Nr. 2013-0046-016
Ūdens iekļūšanas dziļuma pārbaude. Paraugs Nr. 3,
ūdens iekļūšanas dziļums 40 mm



. OKTAGON PLUS ugunsdrošības pārbaude

Pārbaudes ziņojums MA 39-VFA 2013-0189.01
par “Oktagon Plus” un šķiedrbetona cauruļu
ar šķiedrbetona aizbāžņu ugunsizturību

Pasūtītājs: Nevoga GmbH
Pasūtījuma datums: 2012. gada 12. decembris
Pārbaudāmais materiāls: 2 gab. veidņu saspiešanas
pozīcijas ar apzīmējumu „Oktagon-Plus” un 4 gab.
veidņu saspiešanas pozīcijas no šķiedrbetona caurulēm
un 4 gab. šķiedrbetona aizbāžņiem, ielietas betona
paraugā ar izmēriem 500 mm x 500 mm x 20 mm (G x
A x P)
Pārbaudes programma: Veidņu saspiešanas pozīciju
pārbaude attiecībā uz to ugunsizturību, izmantojot Ö-
normu (Austrijas standartu) EN 1363-1.
Īss  novērtējums: Attiecīgās veidņu saspiešanas
pozīcijas ugunsizturības pārbaudē tika pāraudīta
ugunsizturība, izmantojot Ö-normu (Austrijas
standartu) EN 1363-1 pārbaudes, laika posmā 182
minūtes, pie kam, maksimālā veidņu saspiešanas
pozīcijas ārpusē izmērītā temperatūras paaugstināšanās
sastādīja 88 K (novērojamu redzami 6. punktā).

1. Apraksts
Ar 2012. gada vēstuli MA 39 Pasūtītājs uzdeva veikt
ugunsizturības tehnisko pārbaudi veidņu saspiešanas
pozīcijai .
Pasūtījuma nodošanas gaitā ar MA 39 notika pārrunas
(pārbaudes paraugu izvēle) par pārbaudāmo
konstrukciju.

2. Pārbaudes noteikumi
Pārbaudes process ugunsizturības ilguma noteikšanai,
izmantojot Ö-normu (Austrijas standartu) EN 1363-1:
pārbaudes paraugu pakļauj vienotās temperatūras laika
līknes temperatūrām. Dotajā gadījumā notiek
novērtēšana saskaņā ar sasniegtajām maksimālajām
temperatūrām uz pārbaudes parauga puses, kas nav
vērsta pret uguni.

3. Pārbaudes paraugs
Pasūtītājs nodeva rīcībā pārbaudes paraugus, ko 2013.
gada 1. aprīlī iebūvēja pārbaudes krāsns atverē.

Pārbaudes gaitā tika iebūvēti sekojošie veidņu
saspiešanas pozīcijas elementi:
2x: Oktagon-PLUS ar

Oktagon aizbāzni
4x: šķiedrbetona caurule ar

šķiedrbetona aizbāzni

Pārbaudes paraugu apraksts:
Oktagon-PLUS: Veidņu saspiešanas  pozīcija
izgatavota no polietilēna (HD-PE, bez PVC), no viena
gabala, iekšējais diametrs 24 mm, veidnes uzlikšanas
diametrs 44 mm, garums 200 mm.
Oktagon-aizbāznis: Aizbāznis blīvai un ar virsmu
saistītai Oktogon - konusa aizvēršanai. Izmantoti  2
gab. uz katru distanceru.
Šķiedrbetona caurule un šķiedrbetona aizbāznis:
Iekšējais caurules diametrs - 22 mm, aizbāžņa garums
ir 20 mm. Sastāvs: Cements (CEM III /A 32,5 N HSR,
Heidelberf Cement Group ), Kvarca smiltis (0-2 mm),
kvarca smiltis ( 0,3-0,8 mm), kaļķis, šķiedra PP 18mm
apm. 2,5 kg/m3, ūdens. Tika izmantoti 4 gab caurules.

Šķiedru  betona aizbāžņu  piestiprināšanai tika
izmantota „NEVO-FBK1” 1 komponenta šķiedru
betona līmi.

Oktagon- aizbāžņi tika iesisti plastmasas caurulē ar
āmura palīdzību.

Attālums starp veidņu saspiešanas pozīcijām sastādīja
apm. 150 mm.

Betona daļa tika izgatavota no betona B2 ar stiprības
klasi C25/30.

Kopējie pārbaudes parauga izmēri : 500 mm x 500 mm
x 200 mm.

4. Paraugu atrašanās vieta
Paraugi tika vertikāli ievietoti degšanas kameras
pārbaudes rāmī ar vaļējo pārbaudes atveri 550 mm x
550 mm (P x A). Atstarpes starp paraugiem un atveri
tika noblīvēta ar akmens vates sloksnēm.



29 min Mitruma izkļūšana pie 2. mērījumu
punkta

34 min Mitruma izkļūšana pie 6. mērījumu
punkta

42 min Dūmu veidošanās pie 6. mērījumu
punkta

60 min Eksistē siltumizolācija un telpiska
apvalka konstrukcija

90 min Eksistē siltumizolācija un telpiska
apvalka konstrukcija

116 min Spraugas rašanās 5. un 6. mērījumu
vietas apgabalā

120 min Eksistē siltumizolācija un telpiska
apvalka konstrukcija

180 min Eksistē siltumizolācija un telpiska
apvalka konstrukcija

182 min Eksistē siltumizolācija un telpiska
apvalka konstrukcija.
Izmēģinājuma beigas (pēc Pasūtītāja
vēlēšanās)

Parauga kondicionēšana tika veikta saskaņā ar Ö-
normu EN 1363-1.

5. Testa izpilde
Degšanas kamera tika apsildīta ar šķidro kurināmo
(mazuts, ļoti viegls saskaņā ar Ö-normu C 1109).
Temperatūras regulēšana degšanas telpā notiek pēc
degšanas temperatūras mērījumu vietas vidējās
vērtības, atbilstoši vienotajai temperatūras laika līknei.

Pārbaude notika 2013. gada 4. aprīlī.

Temperatūra pārbaudes telpā pirms izmēģinājuma
sākuma bija 12°C.

Krāsns spiediena uzraudzība un regulēšana notiek
saskaņā ar Ö-normu EN 1363-1.

Lai veiktu temperatūras mērījumus degšanas telpā, 10
cm attālumā līdz pārbaudes paraugam izvietoti 4
plākšņu termoelementi. Uz paraugu virsmām, kas
vērstas prom no uguns, tika nostiprināti 6
termoelementi.

6. Rezultāts
Novērojumi izmēģinājuma laikā:

7. Pārbaudes rezultātu novērtējums
Šī konstrukcija uz pārbaudes laiku 182 minūtes tika
pakļauta temperatūrām no vienotās temperatūru laika
līknes, maksimālā, uz pārbaudes parauga virsmas, kas
vērsta prom no uguns, izmērītā temperatūras
paaugstināšanās sastādīja 88 K un, līdz ar to, palika
zem maks. pieļaujamās temperatūras paaugstināšanās
180 K, saskaņā ar Ö-normu EN 1363-1.

Uz pārbaudes rezultātu pamata pārbaudītās veidņu
saspiešanas pozīcijas ar apzīmējumu „Oktagon-PLUS”
un „Faserbeton-Rohr (šķiedru betona caurule)” ar
„Faserbeton-Stopfen (šķiedru betona aizbāzni)” atbilst
siltumizolācijas un telpiskas apvalka konstrukcijas
kritērijiem pārbaudes ilgumam 182 minūtes,
izmantojot Ö-normu EN 1363-1.

Pārbudē izmantoto materiālu tehniskā informācija

OKTAGON PLUS

Veidņu saspiešanas pozīcija OKTAGON-PLUS ir
konsekventas, sevi apliecinājušas sistēmas tālāka
attīstība. OKTAGON-PLUS ir Veidņu saspiešanas
pozīcija īpaši liela mēroga izpildījums no HDPE.
Oktagon Plus ir izturīgas pret būvē esošajām skābēm
un sārmiem. Materiāls: Polietilēns (HD-PE).

ŠĶIEDRU BETONA CAURULE AR AIZBĀZNI

Caurules iekšējais diametrs ir 22 mm, pieejamie
garumi no 120 līdz 400 mm. Aizbāžņa diametrs 22
mm, garums 20 mm vai 50 mm. Sastāvs: Cements
(CEM III /A 32,5 N HSR, Heidelberf Cement Group ),
Kvarca smiltis (0-2 mm), kvarca smiltis ( 0,3-0,8 mm),
kaļķis, šķiedra PP 18mm apm. 2,5 kg/m3, ūdens. Netiek
izmantotas azbesta šķiedras un nav materiālu, kas būtu
apzīmēti kā toksiski. Iepakojumam neizmanto materiālu,



kas veidots no PVC vai halogēniem.

NEVO-FBK 1

• 1 komponentes līme
• Caur ļoti lielu atveri viegli iegremdēt aizbāzni
• Nekavējoties jāizlieto
• Var izmantot arī uz matēti mitrām pamatnēm
• Uzglabāšanas termiņš oriģinālā iepakojumā apm. 12

mēneši (aukstumā un sausumā)
• Temperatūras izturība apm. -40°C līdz + 80°C
• Komplekts sastāv no 3 cauruļveida maisiņiem pa

500 gramiem katrā
• Patēriņš daudzums uz 1.000 aizbāžņiem apm. 3 kg

Degšanas telpas temperatūras mērījuma vietas

Sānskats:

1 - 4 ......Degšanas telpas temperatūras mērījuma vietas
D...........Spiediena mērīšanas vietas

Termoelementu izvietojums uz parauga puses,
kas nav vērsta pret uguni

Horizontālāprojekcija:

GriezumsA-A:

1 - 6 .......... Termoelementi

Degšanas telpas temperatūras

Sākuma temperatūra +12OC, izmēģinājuma ilgums 182
min, maksimālā sasniegtā temperatūra (vienā no
termoelementiem) +1171oC.

Temperatūras no uguns prom vērstajā pusē

Sākuma temperatūra +12OC, izmēģinājuma ilgums 182
min, maksimālā sasniegtā temperatūra +88oK.



Iebūvēts pārbaudes paraugs no uguns prom vērstajā
pusē.

Paraugs degšanas izmēģinājuma laikā - degšanas telpas
puse.

Degšanas telpas puse.


