Geoinżynierii

Inżynierii bezwykopowej

tymczasowe i trwałe zabezpieczenia wykopów

przewierty sterowane w technologiach:

z grodzic stalowych, kształtowników oraz palisad;

DIRECT PIPE, HDD, mikrotuneling,

mikropale, kotwy gruntowe, iniekcja jet-grouting,

przewierty metodami tradycyjnymi

pale i kolumny betonowe CFA, FDP, kolumny DSM,

oraz przeciski.
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Kotwy, gwozdzie, mikropale

technologia
PPI CHROBOK S.A. wykonuje roboty w zakresie:

technologia

Kotwy, gwozdzie, mikropale
Rodzina elementów konstrukcyjnych w geotechnice, których charakterystyczną cechą jest mała średnica trzonu uformowanego w gruncie. Nazwa
elementu jest pochodną funkcji jaką ma pełnić w konstrukcji obiektu.
Mikropale, mikropale kotwiące, kotwy
gruntowe, gwoździe gruntowe należą do
wysoko specjalistycznych robót geotechnicznych. Technologia ich
wykonania bazuje na systemowych rozwiązaniach zgodnych
z europejskimi
normami.

Wykonanie elementów nośnych z wykorzystaniem jednej z powyższych technologii polega na odwierceniu żerdzią
wiertniczą (która może również stanowić
element konstrukcyjny) otworu wiertniczego. Podczas wiercenia podawany
jest zaczyn cementowy umożliwiający
odprowadzenie urobku powstałego podczas wiercenia. W zależności od warunków wodno-gruntowych wiercenie może
odbywać się z zastosowaniem rur osłonowych, które stabilizują otwór podczas
wiercenia. Po wykonaniu odwiertu
do projektowej długości, otwór
wypełnia się zaczynem cementowym o docelowej gęstości oraz instaluje w nim
elementy konstrukcyjne
takie jak: systemowe żerdzie stalowe, pręty pełne,
cięgna linowe, kształtowniki . Zaczyn cementowy
ma możliwość swobodnej
penetracji w grunt wypełniając wszelkie szczeliny,
spękania oraz kawerny co
skutkuje wytworzeniem „postrzępionej”, ukorzenionej
buławy iniekcyjnej. Po okresie
dojrzewania wytworzona struktura stanowi buławę zewnętrzną tzw. kamień cementowy.

W zależności od rodzaju technologii dodatkowo wykonuje się iniekcję wtórną lub/i
tzw. sprężanie.
Technologie są powszechnie stosowane w wielu dziedzinach budownictwa, m.in. do:
posadowienia obiektów budowlanych i inżynierskich,
posadowienia obiektów w trudnych warunkach terenowych,
podchwytywania fundamentów,
jako palisady, obudowy wykopów,
kotwienia elementów podlegających wyporowi,
np. płyt dennych,
kotwienia ścian nabrzeży portowych,
palisad, obudów wykopów,
stabilizacji osuwisk
i zbrojenia skarp.

