CEMENTA LŪKA
Sastāvdaļas:
1. augšpuse
2. pamatnes plāksne
3. pārsegs + skrūves, uzgriežņi piestiprināšanai
4. starpliku gredzeni
5. kronšteini
6. konsoles + skrūves, dībeļi
7. savienotāji
8. lietošanai gatavs cements 50kg
Lūkas uzstādīšanai:
1. transports uz objektu:
a) transportlīdzeklis ar 1t kravnesību (kravas auto)
b) pacelšanas iekārta ar 1t celtspēju (ekskavators,
ceļamkrāns, pacēlājs)
2. izkraušana objektā:
c) pacelšanas iekārta ar 1t celtspēju (ekskavators,
ceļamkrāns, pacēlājs)
3. lūkas ievietošanai tranšejā ir nepieciešama
pacelšanas iekārta ar 1t celtspēju (ekskavators,
pacēlājs)
4. montāža
a) apakšpuses uzstādīšana (ekskavators, pacēlājs)
b) augšpuses uzstādīšana (ekskavators, pacēlājs)
c) kronšteinu un konsoļu uzstādīšana (divi vīrieši)
d) caurumu izveidošana, savienotājpunktu
izurbšana (divi vīrieši)
e) pārsegu nostiprināšana ar skrūvēm (divi vīrieši)
f) cementa ieliešana (divi vīrieši)
Kopsavilkums: Uzstādīšanā uz apmēram 0,5 stundu ir
nepieciešama pacelšanas iekārta, un divi vīrieši to veica
apmēram 2 stundās.
MĪNUSI
a) transports uz objektu dārgs un apgrūtinošs
b) nepieciešama pacelšanas iekārta iekraušanai un
izkraušanai
c) nepieciešama pacelšanas iekārta uzstādīšanai
d) nepieciešama montāža
e) sastāv no vairākām detaļām
f) nav augsnes vai ūdens necaurlaidīga
g) ar laiku ieplaisā un sairst
h) nav elastīga pārsega (esošie elastīgie pārsegi ir
ļoti dārgi)
i) nepieciešama regulāra apkope
j) jutīga pret sauli, ūdeni un aukstumu
k) nepieciešama uzraudzība pēc uzstādīšanas
l) savienotājpunktus izveidot var tikai uz vietas
objektā
NAV PLUSU

PLASTMASAS LŪKA
Sastāvdaļas:
1.
2.
3.

lūka kā vesela vienība
elastīgs pārsegs
savienotāji

Lūkas uzstādīšanai:
1.
a)
b)
2.
a)
3.

transports uz objektu:
mašīna ar 100kg kravnesību (pasažieru auto)
divi vīrieši
izkraušana objektā:
divi vīrieši
divi vīrieši uzstādīšanai

Kopsavilkums: divi vīrieši uzstādīšanu veica apmēram 10 minūtēs.
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PLUSI
transports uz objektu bija lētāks
iekraušanai un izkraušanai nav nepieciešama pacelšanas iekārta
uzstādīšanai nav nepieciešama pacelšanas iekārta
nav nepieciešama montāža
nav atsevišķu detaļu, pieejama vienā gabalā
pilnībā augsnes un ūdens necaurlaidīga
neplaisā un nesairst
elastīgs pārsegs, kas pielāgojas virsmai
nav nepieciešama tālāka apkope
nav jutīga pret sauli, ūdeni vai aukstumu
garantēta rūpnīcas kvalitāte, kam nav nepieciešama apkope pēc
uzstādīšanas, lai pārbaudītu ūdens vai augsnes nodarītu
kaitējumu (atvieglo uzraudzības darbu)
savienotājpunktus var izveidot jau rūpnīcā.

NAV MĪNUSU
Netiešie ietaupījumi
a) nav nepieciešams pirkt (nomāt, īrēt) kravas automašīnu lūku
transportēšanai, jo pietiks ar vieglo pasažieru auto (neliels
busiņš vai treileris)
b) nav nepieciešams pasūtīt pacelšanas iekārtu iekraušanai vai
izkraušanai no transporta līdzekļa
c) nav nepieciešamības izsaukt ekskavatoru, lai palīdzētu lūku
uzstādīšanā
d) uzstādīšanas procesā nav nepieciešams parērēt ilgu laika posmu
e) nav nepieciešams iegādāties, uzturēt vai glabāt nelielus
instrumentus (piemēram, ģeneratoru, urbi, pagarināšanas
celiņus, maisīšanas vannīti, ķelles utt.)

