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SW Umwelttechnik produce începând cu anul 1972 o gamă largă de tuburi din beton armat și din beton simplu cu
diametere cuprinse între 300mm si 3000mm.
Se pot evidenția următoarele categorii de tuburi:
- Tuburi cu mufă din beton armat tip TCB
- Tuburi cu talpă din beton simplu tip TT
- Tuburi de dimensiuni mari tip TDM
- Tuburi pentru subtraversări din beton armat ( montaj prin împingere)
Tehnologia de fabricaţie a tuburilor tip TCB și tip TT combină procedeul de centrifugare cu cel de laminare a produsului.
Fabricarea se efectuează în tipare cu ax orizontal.
Tuburi de dimensiuni mari tip TDM și tuburile pentru subtraversări din beton armat ( montaj prin împingere) sunt
produse clasic, în matrițe metalice cu beton umed C40/50.
Tuburile şi piesele din beton armat produse de către SW Umwelttechnik sunt destinate pentru reţelele subterane,
gravitaţionale şi fără presiune (sub 0,2 Mpa). Ele se pot folosi pentru colectarea apelor (apelor menajere) care nu conţin
materiale corozive ce atacă betonul sau inelul de etanşare din cauciuc.
Rostul între tuburi se etanşează cu garnitura de cauciuc. O parte din tuburi au garnitura înglobată în beton iar la altele
garnitura este aplicată după turnare. Tuburile tip TT nu au îmbinare cu garnitura.
La montajul tuburilor se curăţă spiţul (cepul) tubului ce urmează a se monta, cu peria şi se aplică un strat de lubriﬁant
rezistent la ploaie şi îngheţ ( recomandam Forsheda Lub); nu este necesară uscarea. Lubriﬁantul nu este toxic şi nu
deteriorează cauciucul.
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Instrucțiuni manevrare, depozitare și montaj tuburi
Metodele de montare a tuburilor prefabricate se aleg în funcţie de dimensiunile şi de greutatea lor, pe baza unui proiect
întocmit de un proiectant de specialitate autorizat.
Înainte de introducerea tuburilor în tranşee se face o veriﬁcare şi eventual se corectează fundul săpăturii. Coborârea
tuburilor în tranșee se face mecanizat cu ajutorul macaralelor mobile, pe pneuri sau pe şenile, iar tragerea pe poziţie se
face cu tirfoare. La pozarea tuburilor, pentru diferite adâncimi, se vor respecta indicaţiile din proiect (pe baza calculelor
statice efectuate) şi ale producătorului produsului.

Stratul suport (patul)
Alegerea stratului de bază diferă de la lucrare la lucrare, în funcţie de natura terenului.
Acesta poate ﬁ:
- strat suport din teren natural, iar în locurile unde acesta s-a modiﬁcat trebuie realizată compactarea
cu un grad minim de compactare de 85%;
- strat suport din nisip pregătit conform prevederilor din caietul de sarcini atunci când terenul natural
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nu are caracteristicile prevăzute în proiect; grosimea stratului trebuie să ﬁe ≥ 10cm+D interior/10 - strat suport din beton
de grosime ≥ 5cm+D interior/10.
Stratul suport (patul) trebuie astfel realizat astfel încât tuburile să sprijine cu toată suprafaţa pe strat; în zona mufei se
va realiza săpătura după conturul acesteia. Pânza de apă freatică trebuie menţinută sub nivelul stratului suport prin
utilizarea temporară a drenajelor; nu este permis ca aceasta să creasca înainte de executarea umpluturii.

Montarea tuburilor
Înainte de tragerea pe poziţie a tubului se execută următoarele operaţii:
- se curăţă cu grijă interiorul mufei tubului montat, de eventualele impurităţi cu ajutorul unei perii;
- se înlătură protecţia garniturii;
- se curăţă spiţul (cepul) tubului ce urmează a se monta, cu peria şi se aplică un strat de lubriﬁant
rezistent la ploaie şi îngheţ (Forsheda Lub); nu este necesară uscarea-lubriﬁantul nu este toxic şi nu
deteriorează cauciucul. În timpul montajului tubul este ţinut de macara în poziţie orizontală, se
apropie tubul de mufa tubului montat anterior astfel încât spiţul să se aşeze uniform în interiorul
garniturii de cauciuc.
Tragerea pe poziție se face cu tirfoare, cablul tirforului se ﬁxează de tubul deja montat şi ﬁxat în stratul suport; în timpul
montajului tubul este susţinut de macara în aşa fel încât tubul să alunece uşor fără să existe frecare de stratul suport.
În timpul montajului se va asigura aliniamentul (coaxialitatea) tubului, iar eventualele abateri se admit numai după
terminarea operaţiei de tragere pe poziţie.

Executarea umpluturii
Dupa tragerea pe poziţie, tubul se ﬁxează cu o umplutură bine compactată, conform prevederilor din proiect sau din
caietul de sarcini a lucrării. Umplerea tranşeelor se face cu pământul rezultat din sapătură, dupa controlul
nivelmentului şi veriﬁcarea calităţii execuţiei lucrării. Până la jumătatea diametrului tubului, umplerea se face simultan
pe ambele părți, în straturi compactate separat.
Grosimea stratului se determină în funcţie de natura terenului şi de caracteristicile utilajului de compactare, astfel încât
să se realizeze un grad minim de compactare de 85%. În cazul în care tuburile se montează în şanţuri cu sprijinirea
săpăturii, îndepărtarea elementelor de sprijin se face treptat, pe măsura executării umpluturii. Pe tuburi se aşează
pământ afânat, eliminându-se bolovanii mari, resturile de beton, sau alte materiale dure.
Umpluturile se execută manual sau mecanizat, în straturi de 10-15 cm grosime pe primii 30 cm deasupra tubului, fără a
împinge direct cu buldozerul pământul de umplutură deasupra şantului. Nu este permisă circulaţia deasupra şanţului
atunci când nu este pregătită suprafaţa. Fiecare strat se compactează separat. Restul umpluturii se face în straturi de
20-30 cm grosime, bine compactate, până la suprafața terenului, urmărindu-se realizarea unui grad de compactare de
minim 97%.
Numai un montaj corect asigură etanşarea rostului şi o repartizare uniformă a presiunii pe inel, evitând astfel o
solicitare concentrată suplimentară şi o lipsă de etanşeitate.
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Avantajele tuburilor din beton fată de tuburile din alte materiale
Caracteristica importantă este adaptarea la diferite proiecte de infrastructură a drumurilor, complexelor comerciale,
alimentări cu apă sau canalizare, a parcurilor industriale, a căilor ferate și a construcțiilor civile. Oferirea de soluții
complete în acest domeniu.

- Capacitate portantă și indeformabilitate: tuburile din beton armat sunt rigide
la încovoiere; nu se deformeză la depozitare, montaj și utilizare ulterioară și pot
face față aproape tuturor ipotezelor de încărcare.

- Rentabilitate: materialele prime sunt disponibile în România și nu depind de
improturile de materii prime sau de prețul petrolului.

- Rezistență la înaltă presiune: tuburile din beton sunt robuste și rezistente, ele
fac față în condiții de siguranță unor presiuni de clătire de până la 300 Bar; pot ﬁ
folosite și ca tuburi de subtraversare la adâncimi și lungimi ale tronsoanelor
foarte mari.

- Calitate ridicată a tuburilor din beton, ce sunt produse folosind după caz producția mecanizată sau prin utilizarea cofrajelor speciale; tot ﬂuxul de producție
este monitorizat permanent pentu a se asigura calitatea la cele mai înalte
standarde.

- Poziție stabilă și rezistentă la forțele ascensionale: masa proprie ridicată,
stabilitatea poziției la montaj, nu plutesc, nu necesită ranforsări suplimentare.

- Performanțe ecologice: tuburile din beton respectă ultimele Standarde
Europene în domeniul protecției mediului, sunt reciclabile, materii prime
exclusiv naturale, contribuție la epurarea apelor uzate.
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- Rezistență la temperatură : menținerea formei și expunerea de sarcini
termince, nu sunt inﬂamabile și în caz de incendiu tuburile nu degajă gaze
toxice.

- Adaptabilitate: soluții complete de realizare a canalizărilor (tuburi, cămine,
guri de scurgere din beton) și adaptabilitate la proiecte complexe.

- Costul de achiziție este redus: în comparație cu tuburile din pafsin, materiale
plastice, ceramice sau beton polimer, tuburile din beton sunt mult mai avantajoase din punct de vedere economic.

- Capacitate mare de producție: dispunem de o capacitate mare de producție
ce satisface toate nevoile clienților, din punct de vedere al termenelor de
execuție.

Această listă de avantaje față de soluția cu tuburi din alte materiale poate ﬁ continuată. Aceasta demonstrând numarul
mare de soluții și aplicații atât pentru beneﬁciarul construcției, ﬁrma de construcții executantă, precum și pentru
proiectanți.

Vă mulţumim pentru interesul acordat!
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