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SUUNNITTELU:
1) Syötä kaivon perustiedot:
Projektin nimi ja tunniste tulevat näkyviin kaivokorttiin.
Kaivon korkeuden voi antaa korkeustietoina tai suoraan
kaivon korkeuden, jos se on tiedossa.
Mahdollinen sakkapesän korkeus syötetään myös.
Valitse kaivon halkaisija.
Ohjelma laskee perustietojen alle kaivon korkeuden,
johon on laskettu kaivon pohjan paksuus. Korkeus on siis
kaivon sisäkorkeus.

2) Valitse kaivon osia.
Ohjeita valintaa löytyy ?-merkin alta

3) Syötä tiedot kaivoon tulevista liittymistä/putkista.
Ensimmäisenä poistoliittymä:
- minkä kokoinen poistoputki on; betonia vai muovia?
- missä kulmassa putki tulee kaivoon
- millä korkeudella putki liittyy kaivoon
- millä kallistuksella putki tulee/lähtee kaivosta
Jos kaivossa on sakkapesä ja putken vesijuoksu korkeus on
sakkapesän ylälaidassa, putken korkeus/vesijuoksu on
nolla.
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1) Valitse tuleeko kaivoon umpikansi vai ritiläkansi
2) Valitse tuleeko kaivoon kartio vai ei. Kartioita
käytetään ø800 ja ø1000 kaivoissa, jos ne mahtuvat
korkeuden puolesta.
Isommissa kaivossa käytetään betonista kantta, jossa
on ø600 reikä valurauta kantta varten. Jos kaivon on
ø600 , siihen voi suoraan asentaa valurautakannen.
3) Valitse tuleeko pohjarenkaaseen tasainen
sisäpohja vai muotoiltu sisäpohja.
Alla näkyy paljonko kaivon korkeudesta on jäljellä
kun kaivoon on valittu kartiorengas ja pohjarengas.

4) Jäljellä olevalle korkeudelle valitaan sopivat kaivon
renkaat, jos kaivon korkeus sitä vaatii.
5) Valitse korotusrenkaat
Kaivoa ei kannata suunnitella täyskorkeaksi, lopullisen
korkeuden säätö tehdään valurauta kansistolla.

Kun kaivo on valmis, alas muodostuu kaivon hinnastohinta.

6) Jos haluat muokata kaivon tietoja, valitse Takaisin.
Jos tiedot ovat oikein, valitse Piirrä kaivo.
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1) Jos haluat tarkemman hinnan kaivolle. Voit pyytää
sen tästä.
2) Kaivoa ei voi tallentaa tai tulostaa ilman että antaa
sähköpostiosoitteen.

Saman korkuisen kaivon voi toteuttaa eri tavoilla. Hinta vaihtelee valittujen osien mukaan.
Mahdollisimman isoilla osilla hinta on edullisempi.

Valitse miten haluat jatkaa.
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Esimerkki kaivokortti

Kaivon osat on lueteltu tässä.

Kaivoon tulevat poraukset ja valuliittymät
betoniputkille on lueteltu tässä.
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Esimerkki kaivon suunnittelusta:
Alkuperäinen kaivokortti
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