
 

 

  

 

Țeavã corugatã PEHD cu perete dublu
ELCOR 450 N

Descriere

Normative

Sistem de management al calitãții integrat

Fabricație

Certificat pentru Sistemul de Management al Calitãții în conformitate cu ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001, sistem care garanteazã calitatea produselor și 
serviciilor oferite.

Țeava corugatã cu perete dublu din polietilenã de înaltã densitate pentru 
protecția cablurilor electrice și de telecomunicație îngropate.

SR EN 61386-1, SR EN 61386-24, ENEL DS 4247 RO, directiva europeanã 
pentru joasã și medie tensiune 2006/95/CE. 

Este o țeavã din polietilenã de înaltã densitate compusã din 2 pereți distincți, sudați între ei prin co-extrudare. Peretele exterior este 
corugat și conferã rezistențã mecanicã ridicatã, iar peretele interior este lis (neted) și faciliteazã trecerea cablurilor.

În producția de serie peretele exterior este de culoare roºie / neagrã, peretele interior de culoare neagrã. La cerere se pot realiza și alte 
culori pentru ambii pereți.

Elemente marcaj: denumire producãtor și marcã, diametrul exterior, tipul de utilizare N, norma de referințã, clasa de rezistențã la 
compresiune 450N / mp.

Țevile ambalate în colac sunt prevãzute cu fir de ghidaj din P.E.T. sau P.P.

Țeava corugatã ELCOR 450 N se livreazã cu o mufã PEHD pentru îmbinare.

D.E. = Diametrul exterior;
D.I. = Diametrul interior.
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Țeavã corugatã PEHD cu perete dublu
ELCOR 450 N

Caracteristici generale:

Structurã perete dublu exterior corugat și interior lis

excelentã rezistențã chimicã la majoritatea substanțelor chimice

24 luni

 Utilizare
 Temperaturi de utilizare

rețele îngropate de cabluri electrice
- 50 / + 60 °C

Razã de curburã minimã 5 x Diametrul Nominal
Rezistența la compresiune 450 N, conform EN 61386 - 24 (cu deformarea diametrului de 5%)
Rezistența la impact tip normal - N

Rezistența electricã de izolare > 100 Megaohm (MΩ)
Rigiditate dielectricã > 800 Kv / cm
Rezistențã la agenți chimici
Rezistențã UV 12 luni de la data de producție înscrisã
Garanție oferitã

50 aniDurata de viațã
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Mufã de conectare

Mufa de conectare cu click este fabricatã din PEHD și este dotatã cu sistem de blocare care previne smulgerea.

Opțional, se poate opta și pentru garniturã elastomericã pentru asigurarea etanșeizãrii.



Instrucțiuni de montaj
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INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Montajul țevilor de protecție îngropate necesitã respectarea unor serii de etape a cãror îndeplinire trebuie sã fie conformã cu proiectul 
respectiv pentru a se asigura siguranța atât a lucrãrilor cât și a rețelelor respective.

Lucrãrile de pozare sunt similare cu cele pentru pozarea țevilor îngropate pentru rețele de canalizare urmãrindu-se bunele practici 
precum și prevederile standardului SR EN 1610:2000. 

Șanțul de pozare și umplerea acestuia

Ca în cazul oricãrei pozãri de țevi subterane este necesarã stabilirea tipului de șanț cel mai potrivit în conformitate cu solul și deter-
minãrile sarcinilor statice din proiect.

Clasificarea șanțurilor

Șanț îngust

Lãțimea șanțului este mai micã sau egalã decât 3 x Diametrul Nominal al țevii, iar înãlțimea 
de umplere începând cu partea superioarã a țevii este mai micã decât jumãtate din 
înãlțimea șanțului.

Aceasta este alegerea optimã în marea majoritate a cazurilor, întrucât permite ca o mare 
parte a greutãții sã se sprijine pe pereții șanțului. La sãparea șanțului trebuie sã se asigure 
cã patul de pozare este cât mai neted și uniform. Este optim ca sãpãtura sã se realizeze cât 
mai aproape de momentul pozãrii țevilor iar umplerea, imediat dupã instalarea lor.

Șanț larg

Lãțimea șanțului este între valorile de 3 x Diametrul Nominal și 10 x Diametrul Nominal, al 
țevii iar înãlțimea de umplere începând cu partea superioarã a țevii este mai micã decât 
jumãtate din înãlțimea șanțului. Necesitatea șanțului larg apare în momentul în care solul 
este compus din pietriș și nisip, atunci țeava fiind supusã unor sarcini statice mai mari.

H = distanța pânã la țeavã
2h = dublu grosimii peretelui țevii
De = diametrul exterior
B = grosimea șanțului   

Lãțimea șanțului se va stabili în funcție de dimensiunea țevii, a terenului de pozare, precum 
și de necesitatea spațiului necesar pentru montarea mufelor sau a altor accesorii.

În cazul pozãrii mai multor țevi în șanț se vor respecta distanțele minime între țevi.

Fundul șanțului: 

Se realizeazã în general din nisip pentru a asigura țevii o bazã platã și continuã.
Nu este necesarã realizarea fundului de șanț din beton sau alte materiale similare datoritã 
caracteristicilor mecanice ale țevilor. 

H
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Umplerea șanțului
Umplerea șanțului este una din etapele cele mai importante în 
instalarea țevilor, iar realizarea corectã permite interacționarea 
perfectã între țeavã și șant / solul de pozare. Realizarea umplutu-
rii în straturi va permite țevii sã reacționeze corect la mișcãrile de 
teren sau la apariția unor sarcini externe neprevãzute.

Primul strat este reprezentat de patul de pozare al șanțului. 
Materialul pentru execuția patului poate include pe lângã nisip și 
pietriș cu diametrul de 10 – 15 mm. 
Grosimea patului ar trebui sa fie de aprox. 10 cm + 1/10 din 
diametrul țevii. Este foarte importantã compactarea corectã a 
patului pentru distribuția corectã a sarcinilor statice și dinamice.

Dupa pozarea țevii se va executa umplerea lateralã pânã se 
acoperã partea de sus a țevii. Umplerea lateralã presupune com-
pactarea doar pe partea lateralã iar materialul folosit poate fi 
același ca la patul de pozare, compactarea lateralã are rolul de a 
nu transfera direct asupra țevii sarcinile dinamice generate de 
compactare.Drenare temporarã

unde este cazul

Straturi bine
compactate,
în special
sub riflãrile țevii. 

H = umpluturã
pânã la țeavã

Umpluturã normalã,
nivelul de compresie
va depinde de forma

doritã a suprafeței finale

Suprafațã finisatã

Nivelul solului

Umpluturã
pânã
la țeavã

Ușor compactat,
300 mm
deasupra țevii

Lãțimea șanțului
trebuie menținutã
cu 300 mm
deasupra țevii

Se executã umplerea lateralã pânã se obține un strat de 10-15 cm de umpluturã compactatã deasupra generatoarei țevii.

Restul de umpluturã se poate realiza cu materialul excavat, în straturi succesive de 30 cm cu respectarea gradului de compactare 
prevãzut în proiect. Doar aplicând metodele corecte de realizare a umpluturii șanțului se poate obține efectul maxim al flexibilitãții 
țevilor corugate din PEHD.

Pentru patul de pozare inferior trebuie folosit nisip curat cu granulația sub 20 mm, foarte bine compactat. Se recomandã folosirea 
pentru patul de pozare superior a umpluturii laterale a unui nisip compactat cu granulație de 15 mm.

Este indicat a nu se folosi materiale mãcinate sau reciclate nici pentru patul de pozare nici pentru umplutura lateralã. De asemenea, 
nu este admisã prezența suporturilor de beton sau împrejmuirea țevilor în beton. Dacã din considerente structurale este necesarã 
folosirea betonului, între acesta și țeavã trebuie așezat un inter-strat de nisip bine compactat, care sã aibã o grosime de cel puțin 10 
cm, plus 1/10 din diametrul țevii.

Înainte de așezarea stratului de acoperire trebuie avut în vedere verificarea ca toate pãrțile țevii sã fie bine susținute; stratul de nisip 
trebuie compactat cu grijã pânã la o înãlțime de cel puțin jumãtate din diametru țevii. Dupã acesta se poate continua acoperirea 
normalã a șanțului.

Datoritã flexibilitãții ridicate, țevile de protecție ELCOR pot fi pozate cu ușurințã adaptându-se la forma șanțului cu ușurințã. 

Ușor compactat
sub țeavã
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REACȚIA SOLULUI

Deformare fãrã defecte în cazul þevilor flexibile ºi apariþie de 
fisuri la þevile rigide.

Distribuție eforturi în solicitarea la deformare sub sarcinã externã.

Reacțiuni ale solului - distribuirea sarcinilor pentru structuri 
flexibile și rigide: interacțiune țeavã-sol.

Reprezentarea schematicã a deformãrii țevile flexibile și rigide.

ÎMBINARE

Îmbinarea țevilor corugate între ele precum și cu cãminele de tragere sau alte accesorii speciale se realizeazã prin intermediul mufelor 
de îmbinare. 

Nu sunt necesare operații de sudurã sau utilizarea de adezivi speciali datoritã conceptului simplu al mufei. Montarea mufei se face 
manual prin împingerea pe țeavã pânã la nivelul opritorilor.

Îmbinarile între 2 tronsoane de țevi se realizeazã manual, utilizând mufele de îmbinare împreunã cu colacii sau barele respective,          
nefiind nevoie de alte echipamente sau operațiuni de pregãtire.

Datoritã proprietãților polietilenei, țevile ELCOR sunt foarte flexibile având capacitatea de a se adapta foarte bine la condițiile solului 
de pozare, evitând obstacolele și eliminând coturi și alte piese speciale; raza minimã de curburã a țevilor fiind de 5 x diametrul spre 
deosebire de sistemele rigide de protecție care au nevoie de piese și de operațiuni speciale.
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