
Attrezzatura per l’ingegneria delle fondazioni
Revisioni perforatrici ed accessori
Equipment for all foundation engineering technologies

Attrezzature Jet Grouting

Jet Grouting equipment

pag   25 / 99

Rev. 11 del 14-03-2019

The CRM s.t.r.a.jet. (straight turbulence reducing appliance) 
is a two-ways nozzle holder equipped with d.114 C2 double 
fluid rods. In comparison with a standard two-ways nozzle 
holder the s.t.r.a.jet provides a greater cutting force of the 
grout mix on equal pump’s pressure and flow rate. The spe-
cial design of the grout inner duct reduces the drag by kee-
ping the flow laminar. This longer duct enhances the cutting 
power of the grout flow and gets columns of consolidated 
soil of a greater diameter. In the drilling step it is possible 
to use water to lubricate the bottom bit. In the jetting step, 
when the grout pressure is increased, an inner automatic 
valve closes the water passages to the bit letting the grout 
and the air pass through the nozzles only.

Monitor typu s.t.r.a.jet produkcji CRM jest przystosowany 
do podwójnych rur do jet groutingu o średnicy 114 mm. 
W porównaniu do standardowego monitora, monitor 
typu s.t.r.a. dostarcza znacznie większe siły cięcia gruntu 
przy takich samych parametrach ciśnienia i wydatku. 
Specjalny projekt wewnętrznych kanałów iniekcyjnych 
redukuje zaburzenia przepływu i utrzymuje przepływ 
laminarny. Wydłużone kanały iniekcyjne powodują 
uzyskanie większej energii cięcia gruntu, dzięki czemu 
możliwe jest uzyskanie kolumn o znacznie większej 
średnicy. Podczas fazy wiercenia możliwe jest używanie 
wody / płuczki / zaczynu pod niskim ciśnieniem, celem 
lepszych postępów wiercenia. W fazie iniekcji, w chwili 
kiedy ciśnienie zaczynu rośnie, automatyczny zawór 
zamyka przepływ zaczynu do świdra i kieruje 
go tylko do dyszy. 

Dysze systemu s.t.r.a. występują w 
konfiguracji z pojedynczą oraz podwójną 
dyszą. W przypadku podwójnej dyszy 
rekomendowana średnica przewodu jet 
to 127 mm. 
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