DARBAI SUTVIRTINTOSE TRANŠöJOSE
STANDARTINIS TVIRTINIMAS

Nurodymai
Horizontalus (1) arba vertikalus (2) sutvirtinimas turi būti įrengtas iš lentų ar kanalinių ramsčių.
•
Prieš kasimo darbų pradžią patikrinti, ar yra pratiesti požeminiai vamzdynai.
•
Tranš÷jų sutvirtinimo būdą pasirinkti pagal:
- grunto rūšį,
- gruntinio vandens lygį,
- tarpsluoksninio vandens plūdimą,
- vietov÷s reljefą,
- komunalinių komunikacijų linijų išd÷stymą.
•
Nustatyti atitinkantį atliekamiems darbams tranš÷jų plotį ir jo laikytis. Nuotekų vamzdynams ir
kanalams taikoma 1 lentel÷, visiems kitiems vamzdynams 2 lentel÷.
• Tranš÷jos vamzdynams turi atitikti standartus. Jei nukrypstama nuo standartų, sutvirtinimo patikimumas
turi būti įrodytas skaičiavimais.
• Tarp sutvirtinimo ir grunto atsiradusias tuštumas užpildyti ir sutankinti
• Sutvirtinimas turi prigulti visu plotu prie grunto ir išsikišti virš teritorijos paviršiaus mažiausiai 5 cm. Per
plyšius ir sandūras neturi byr÷ti gruntas.
• Tranš÷jų galines sieneles reikia taip pat sutvirtinti, kad nebūtų tarpų, arba jas padaryti su nuolydžiu.
• Viršuje iš abiejų tranš÷jos pusių palikti neapkrautą ne mažesnį kaip 0,60 m pločio apsauginį ruožą.
• Į gilesnes kaip 1,25 m tranš÷jas galima įeiti tik tada, kai yra sumontuoti sutvirtinimai.
• Patikrinti visas sutvirtinimo dalis po:
stiprių liūčių,
žymių apkrovos pasikeitimų,
prasid÷jusio atodr÷kio,
ilgesn÷s darbo pertraukos,
po sprogdinimų.
• Briaunas (sienel÷s) apsaugoti, kad nenuslinktų.
• Plieniniai kanalų ramsčiai ir sūklių galvut÷s turi būti patikrintos.
• Medžio lentos turi būti ne mažiau kaip 5 cm storio.
• Apvalios medienos skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 10 cm.
• Užkasimą vykdyti pamažu, žingsnis po žingsnio, pilnai užpildant tranš÷ją.
Per÷jimai - pri÷jimai
•
Per tranš÷jas, platesnes kaip 0,80 m, reikalingi per÷jimai. Per÷jimai turi būti ne siauresni kaip 0,50 m
pločio.
•
Jei tranš÷jos gilesn÷s kaip 2,00 m, per÷jimai iš abiejų pusių turi tur÷ti trijų dalių šonines apsaugas.
•
Tranš÷jose, gilesn÷se kaip 1,25 m, į÷jimui ir iš÷jimui naudoti laiptus arba kop÷čias.
Eismo saugumas
•
Jei tranš÷jos iškastos viešųjų kelių eismo zonoje, turi būti užtikrintas saugus eismas. Nustatyta tvarka
reikia gauti kelio savininko leidimą ir suderinti su kelių policija.

•
Laikytis saugaus atstumo tarp tranš÷jos kraštų ir statybos transporto priemonių, statybos mašinų,
k÷limo mechanizmų ir t. t.(3).

Transporto priemonių ir statybos mašinų saugus atstumas (3) iki sutvirtintų tranš÷jų ar iškasų
(horizontalus tvirtinimas)
Atstumas didesnis negu 0,60 m, kai
• Leistinos transporto priemon÷s iki 44 t bendro svorio
• Ekskavatoriai ir k÷limo priemon÷s iki 18 t bendro svorio, kurie be apkrovos važiuoja išilgai tranš÷jos
• Statybos mašinos darbo metu pagal jų saugaus naudojimo taisykles StVZO
• Ekskavatoriai ir k÷limo priemon÷s darbo metu iki 12 t bendro svorio
Atstumas didesnis negu 1,00 m, kai
• Transporto priemon÷s su didele ašine apkrova, sunkesn÷s nei išvardinta StVZO
• Statybos mašinos darbo metu, kurios d÷l savo ašin÷s apkrovos neleistinos viešajame eisme
• Ekskavatoriai ir k÷limo priemon÷s nuo 12 iki 18 t darbo metu
• Kai kelio dangos storis mažiau kaip 15 cm arba kai kelio dangos būkl÷ neužtikrina pakankamo apkrovos
paskirstymo

1 lentel÷
Nominalų vidinį plotį
DN
mm
≤ 225
> 225 iki ≤ 350
> 350 iki ≤ 700
> 700 iki ≤ 1200
> 1200

Mažiausias tranš÷jos plotis atsižvelgiant į
Tranš÷jos gylį
Mažiausias plotis
m
m
OD + 0,40
< 1,00
OD + 0,50
≥ 1,00, ≤ 1,75
OD + 0,70
> 1,75, 4,00
OD + 0,85
> 4,00
OD + 1,00

m
N÷ra nurodymų
0,80
0,90
1,00

DN nominalus skerspjūvis mm
OD Išorinis matmuo m

2 lentel÷
Sutvirtintų tranš÷jų su į÷jimu į darbo zoną mažiausias plotis
Vamzdyno matmuo
Tranš÷jos gylis
Linijos ar
vamzdyno
vamzdžio
išorinis
skersmuo d, m
Iki 0,40
Nuo 0,40 iki
0,80
Nuo 0,80 iki
1,40
Daugiau 1,40

Mažiausias tranš÷jos plotis b, m

Standartinis Perstatomas
tvirtinimas
tvirtinimas
b = d + 0,40
b = d + 0,70
b = d + 0,70

Tranš÷jos
gylis t, m

Mažiausias tranš÷jos plotis b,

m
Iki 1,75
Nuo 1,75 iki
4,00

0,70
0,80

b = d + 0,85
b = d + 1,00

Daugiau 4,00

1,00

