
INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE SI MONTAJ PENTRU ELEMENTELE DE CANALIZARE SOMACO

Desc`rcarea tuburilor [i elementelor de c`min în [antier

La desc`rcarea tuburilor [i a elementelor de c`min se utilizeaz` numai utilaje de ridicare, care ofer` siguran]` în manipulare.
Manipularea prin smucire, trântire, rulare sau târâre pe p`mânt a elementelor este interzis`. Tuburile [i elementele de c`min se vor
depozita astfel încât s` nu provoace pagube umane [i/sau materiale. Tuburile [i elementele de c`min stivuite vertical trebuie asigurate
împotriva rostogolirii sau prabu[irii. Componentele vor fi depozitate la o distan]` de minim 60 cm de marginea [an]ului astfel încât
stabilitatea [an]urilor [i a terasamentelor s` nu fie periclitat`.

Verificarea conformit`]ii tuburilor [i elementelor de c`min

Se va verifica integritatea produselor, se vor înl`tura eventualele defecte. Se verifica starea de cura]enie a suprafe]elor de gresare
(mufa [i cep) [i a garniturilor.

Aplicarea lubrifiantului pentru garnituri

La lubrifierea garniturilor se vor utiliza numai lubrifian]i aproba]i de produc`torul garniturilor, care asigur` performan]e optime
pentru acest tip de garnituri. Lubrifican]ii fac parte din gama de produse [i accesorii comercializate de Somaco. La tuburile cu
garnitura integrat` din fabric` în muf`, lubrifiantul se aplic` pe cep. La tuburile la care garnitura este aplicat` pe cep, lubrifiantul
va fi aplicat pe muf`. În ambele cazuri, lubrifiantul trebuie întins în strat uniform [i suficient, care s` permit` îmbinarea u[oar` a
elementelor.

Introducerea tuburilor în [an]ul de lucru

Tuburile [i elementele de c`min vor fi introduse în [an]urile pentru canalizare cu ajutorul utilajelor ce permit o ridicare [i coborâre
lent`, utilizându-se [ufe, cârlige [i graif`re pentru conducte [i alte utilaje asem`n`toare.

Montajul tuburilor

Tubul care urmeaz` a fi montat se va introduce, în stare liber` suspendat`, în mufa sec]iunii tubului deja montat,
pentru ca centrarea racordului între tuburi s` se realizeze f`r` for]are. În continuare va fi aliniat ca nivel [i direc]ie
conform planului [i, la partea inferioar`, va fi adus la cota prin tasare de material. Corectarea pozi]ion`rii prin
intermediul ap`s`rii, împingerii sau lovirii cu cupa excavatorului este interzis`.

Tuburile vor fi îmbinate în direc]ia axului conductei cu ajutorul sistemelor de ridicat, trolii sau prese, pentru ca
garnitura s` fie cuprins` [i presat` uniform. Îmbinarea cu ajutorul cupei excavatorului este interzis`!

Montajul c`minelor

Elementele de baz` pentru c`mine vor fi a[ezate pe talpa realizat`
orizontal [i la în`l]imea corespunz`toare, fie pe solul existent, pe pat
de balast sau pe beton de egalizare. Pentru a compensa eventualele
denivel`ri, se va a[eza un strat sub]ire de nisip sau un pat proasp`t de
mortar.

Pentru alc`tuirea c`minelor de canalizare menajer` [i pluvial` se vor folosi numai elemente de c`min în conformitate cu SR(EN) 1917:2005 [i SR(EN)
1917:2005/AC: 2008, acestea sunt prev`zute cu posibilitatea de îmbinare cu garnituri din elastomeri. Inainte de montaj, garniturile vor fi montate
pe cepul elementelor, iar mufele vor fi lubrifiate corespunz`tor. Partea terminal` a c`minelor este reprezentat` de obicei de conul excentric [i inelele
de aducere la cot` pentru adaptarea capacului c`minului la nivelul str`zii, respectiv a terenului. In cazul c`minelor cu inal]imea sub 1 m se vor utiliza
pl`ci de acoperire în locul conurilor de c`min.

Aten]ie: aplicarea lubrifiantului se realizeaz` pe suprafa]a de beton, nu pe garnitura de cauciuc!
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