
IEDZENAMO INJEKCIJAS CAURUĻU LIETOŠANA

Ar šo metodi tērauda caurules ar sānu izplūdes caurumiem un uzgali tiek iedzītas zemē. Ir pieejami
piemēroti pagarinājumi ar un bez izplūdes caurumiem, kā arī ar apsegtiem izplūdes caurumiem. Šī
metode ir īpaši labi piemērota nelielā dziļumā labi caurlaidīgās augsnēs. Maksimālais iedzīšanas
dziļums ir atkarīgs no grunts īpašībām. Praksē tiek realizēti iedzīšanas dziļumi līdz 15 metriem.
Injekcijas viela var iesūkties zemē pa visām atverēm. Ja tiek izmantots atdalāmais uzgalis,
aizpildīšanas šķidrums izplūst pa caurules galu. Veicot injekciju zem grīdas plāksnēm, tajās pirms
tam ir jāveic urbumi. Noblīvēšanai tiek izmantoti injekcijas pakojums ar savienojuma uzmavu.

Priekšrocības un pielietojumi

 Iedzenamās injekcijas caurules var komplektēt individuāli atkarībā no iedzīšanas dziļuma
 Ar Ø 21,3 mm iedzenamām injekcijas caurulēm, veicot iedzīšanu, nerodas gredzenveida

sprauga ap ārējo diametru, tādēļ injekcijas viela nekontrolēti neizplūst laukā
 Vienkārša lietošana bez lielu mašīnu izmantošanas

Pielietojuma jomas

 Ēkas pamatnes nostiprināšanai
 Īpaši piemērots nelielā dziļumā labi caurlaidīgā augsnē
 Vaļēju iežu nostiprināšanai
 Ēku pamatu likšanai
 Blīvējuma aizsegiem
 Galējais blīvējums
 Kompensācijas injekcijas
 Mašīnu pamatu stabilizācija



Iedzīšanas metode, izmantojot hidrauliskā trieča injekcijas lancetes

1. Pieskrūvēt trieca uzgali pie hidrauliskā trieca
injekcijas lancetes

2. Ar elektriskajiem iedzīšanas āmuriem un
iestatīšanas ierīci iedzīt hidrauliskā trieča
inžekcijas lanceti zemē

3. Ar bezvadu skrūvgriežiem pagriezt trieca uzgali
pretēji pulksteņa rādītāju virzienam/

4. Ar 2 pagriezieniem uzskrūvēt nākamā starp
gabalā savienotāj uzmāvu un visu hidrauliskā
trieca inžekcijas lanceti piegriezt ciešāk ar
bezvadu skrūvgriezi (kopējā skrūves kāpe
40 mm)

5. Pēc tam ar elektriskajiem iedzīšanas āmuriem
un trieca uzgali iedzīt hidrauliskā trieca
injekcijas lanceti dziļāk zemē

6. Atkārtot 3. un 5. pasākumu līdz vajadzīgajam
dziļumam

Iedzenamā injekcijas caurule ar atdalāmo uzgali - viela izplūst apakšā

Iedzenamā injekcijas caurule jāiebīda līdz vajadzīgajam
dziļumam un pēc tam jāpavelk par aptuveni 10 cm
atpakaļ, lai varētu atdalīties uzgalis. Uzsāciet injekcijas
procesu; ja nepieciešams, vēlreiz pavelciet cauruli un
veiciet injekciju citā augstumā.

Priekšrocības un pielietojumi

 Injekcija ir veicama pakāpjveidīgi

 Ir iespējama mērķēta injekcija noteiktā dziļumā



Iedzenamā injekcijas caurule ar sānu izplūdes caurumiem

Iedzenamā injekcijas caurule jāiebīda līdz
vajadzīgajam dziļumam; kombinējot caurules ar un
bez caurumiem, iespējams veikt inžekciju visā
caurumotā zonā, piemēram, 5 metru garai caurulei
apakšējiem 3 metriem var uzstādīt posmus ar sānu
caurumiem, kur arī notiks injekcija.

Iedzenamā injekcijas caurule ar nosegtiem sānu caurumiem

Šīm iedzenamām injekcijas caurulēm ir tāds pats
pielietojums kā parastajām iedzenamām injekcijas
caurulēm, bet ar to priekšrocību, ka iedzīšanas laikā
pa nosegtajiem caurumiem nevar iekļūt netīrumi. Šis
variants ir īpaši piemērots smilšainā augsnē un
situācijās, kas jāšķērso ūdeni saturoši slāņi.

Pārsegs neļauj iekļūt piesārņojumam Var izmantot
birstošās, smilšainās gruntīs Ļoti liela injekcijas
drošība


