Ogólne zalecenia stosowania rur drenarskich Drewplast w otulinie
Typar SF 44 DuPont
Pory o rednicy 100 m charakterystyczne dla w ókniny Typar SF44 pozwalaj na jej
zastosowanie w warunkach hydraulicznych prostych z niedu ym przep ywem statycznym wody
oraz w gruntach drobnoziarnistych wytwarzaj cych naturalny filtr na styku z geosyntetykiem, a
tak e w gruntach niestabilnych hydrologicznie sk onnych do sufozji (czyli wyp ukiwania ziaren i ich
przemieszczania).
Typowe zastosowanie dotyczy gruntów :
- grunty spoiste
- gruby py
- piasek pylasty
- piasek drobny
- piasek redni
Przy frakcjach o wi kszej rednicy (np. piaski grube) aby zapewni prawid owe dzia anie systemu
drenarskiego nale oby wymieni w bezpo rednim s siedztwie grunt rodzimy na frakcj o
mniejszych rednicach, np. piasków drobnych czy piasków rednich, lub lepiej, zastosowa rur w
otulinie Typar SF27.

Produkt jest przeznaczony do wykonywania odwodnie bezpo rednio w gruncie
rodzimym, nie wolno go uk ada w dodatkowym filtrze wirowym – ryzyko zamulenia
Z uwagi na przepuszczalno wynosz
40*10-3 m*s-1, bez wzgl du na otaczaj cy grunt, Typar
SF 44 spe nia dobrze wymagania typowego systemu odwadniaj cego.
Spadki ruroci gu, a pr dko

minimalna i dopuszczalna.

Drena e rolnicze:
Spadki minimalne

Dn 50
Dn65
Dn 80
Dn 100
Dn 125
Dn 160

Grunty zwi e
I rednio zwi e

Grunty pylaste
i elaziste

imin =3‰
imin =1,5‰
imin =1‰
imin =1‰
imin =1‰
imin =1‰

imin =6%
imin =5%
imin =3%
imin =2%
imin =1,5%
imin =1%

Spadki maksymalne

Dn 50
Dn65
Dn 80
Dn 100
Dn 125

Grunty lekkie
imax =10%
imax =7,5%
imax =4,5%
imax =3,5%
imax =2,5%

Grunty zwi e
imax =12,5%
imax =10%
imax =6,5%
imax =5%
imax =3,5%

Grunty kurzawkowe
silnie za elazione
imin =14%
imin =10%
imin =7%
imin =4%
imin =3%
imin =2%

Dn 160

imax =1,6%

imax =2,2%

Drena e liniowe, odwodnienia dróg i budowli
Dn 50 – Dn 160
Dn 50 – Dn 160

imin =2% grunty zwi e – gliniaste i ilaste
imin =3% grunty piaszczyste i pylaste

W drena ach budowlanych przyjmowana najmniejsza rednica ruroci gów powinna wynosi
Dn 100.
Poni sza tabela pokazuje teoretyczne, maksymalne warto ci obj to ci wody Q [dm3 s-1]
dop ywaj cej do wn trza ruroci gu w zale no ci od przeznaczenia i zwi
ci gruntu w
przeliczeniu na 1 mb rury w oplocie Typar SF 44 dla rednic 50, 65, 80, 100, 125.
Utwory
Zastosowanie

Grunty lu ne
piaski rednioziarniste
piaski drobnoziarniste
K=0,29 – 0,023 * 10-3 m *s-1

Odwodnienia
budowlane
Dn 100
Odwodnienia
rolnicze
Dn 50, Dn 65
Dn 80, Dn 100,
Dn 125

Grunty zwi e
piaski gliniaste
glina piaszczysta
glina
K=8,1 – 0,0058 * 10-6 m *s -1

24,8 – 313,2 litry/godzin

0,006-8,75 litry/godzin

30,63 – 386,3 litry/godzin

0,006-8,75 litry/godzin

24,8 – 313,2 litry/godzin

0,006-8,75 litry/godzin
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