GAMA DE PRODUSE
CĂMINE

Cămine rectangulare
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CĂMINE RECTANGULARE / PREZENTARE

SW Umwelttechnik produce cămine rectangulare prefabricate de diferite dimensiuni, și cu un vast domeniu de utilizare.
Gama de cămine rectangulare pornește de la dimensiuni interioare cuprinse între 1x1x1m (Lungime, Latime, Inaltime)
si practic sunt limitate numai de dimensiuni care nu pot ﬁ manipulate și transportate.
Betonul folosit pentru elementele de cămin are clasa C 35/45. Între placă, cămin și/sau între tronsoane în cazul
căminelor tonsonate, rostul poate ﬁ etanșat cu garnituri de cauciuc. Căminul se confecționează în conformitate cu
solicitarea beneﬁciarului cu pantă, racorduri, ramiﬁcații etc. În pereți se pot monta din fabrică piesele înglobate ce pot ﬁ
racordate la orice tip de tubulatură.

Materialele de bază ale elementelor de cămin
Agregatele folosite sunt:
-sort 0-16mm;
Calitatea cimentului:
- C35/45 XC4-XF4-XA2-16-S4 CP012/1:2007
- apa este de calitatea apei potabile
- acceleratori de priză (~2 % din cantitatea de ciment )
- plastiﬁanți (cu reducerea raportului A/C, ceea ce inﬂuentează favorabil rezistența
produsului)
Oțelul beton:
-se va folosi oțel beton proﬁlat tip BST500S
Condiții de calitate
-Normativ: STAS 2448/82, EN206/2002, SR EN 1917/2003

Condiții pentru suprafața elementelor
Partea interioară a radierului (precum și jgheabul) trebuie să aibă o rugozitate mică, astfel încât viteza apei din canal să
nu se micșoreze, respectiv să nu varieze semniﬁcativ la trecerea prin cămin. Pe suprafața elementelor nu se admit
ﬁsuri, denivelări, pori, părți desprinse sau segregări. Condiția de rezistență pentru betoane este cea a betonului C 35/45.
Condiția de permeabilitate pentru elementele de beton este P 8.

Descărcare și depozitare
Responsabilul cu preluarea va efectua înainte de descărcarea ﬁecarei livrări, un control de paritate și de conformitate,
pe baza avizului de expediție. Vor ﬁ controlate calitatea și dimensiunile principale ale prefabricatelor, pieselor de racord
etc. Responsabilul cu preluarea va conﬁrma starea regulamentară a mărﬁi livrate pe foaia de livrare.
Pereții bazinelor și ai inelelor de bazine sunt impermeabili conform rapoartelor de încercare periodice, dar pentru o și
mai bună hidroizolare responsabilul cu execuția din șantier poate aplica o membrană de bitum sau orice alt material
hidroizolant.
Etanșarea dintre tronsoanele prefabricate de b.a. se face cu ajutorul unei “garnituri de cauciuc crud 30x30mm”.
La descărcarea, respectiv manipularea căminelor rectangulare și a plăcilor de acoperire se vor agăța cârligele
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macaralei numai de dispozitivele menționate mai sus (chei tachelaj), ridicarea prefabricatelor prin introducerea cablului
în interiorul elementului sau prin găurile carotate ﬁind interzisă. Elementele prefabricate vor ﬁ depozitate la o distanță
de marginea gropii de montare, a.i. să nu se poată produce nici un fel de deteriorare. Stratul suport pe care se va așeza
căminul la cota proiectată trebuie să ﬁe orizontal și care să nu permită tasarea. Stratul suport trebuie dimensionat de
către proiectantul lucrării. Poate ﬁ compus din solul existent, acolo unde acesta este corespunzător, ﬁe din sol mai
potrivit, adus din exterior și compactat, sau din beton.
- Se curăță suprafața de contact atât a elementului inferior cât și a elementului superior
care trebuie să ﬁe și uscată.
Descărcarea căminelor rectagulare și a plăcilor de acoperire se va efectua cu mijloace de ridicare mecanizate (macara).
Nu se permite ca elementele prefabricate să ﬁe împinse prin șocuri, să ﬁe lăsate să cadă, să ﬁe rulate sau tractate prin
alunecare pe sol, sau să ﬁe întoarse pe șantier. Este obligatoriu ca pe parcursul transportului, al descărcării pe șantier și
al manipulării la cota proiectată, căminele rectangulare să rămână în poziție verticală.

Montaj
Căminele rectangulare prezintă 8 ancore DEHA/TERWA de 2.5, 5, 7.5 sau 10 tone (funcție de greutatea acestora)
înglobate pe muchiile superioare ale pereților. La livrare veți primi câte 1 set de 2 sau 4 mânere universale denumite
“chei de tachelaj”. Acestea se vor factura iar în momentul returnării lor, valoarea cheilor de tachelaj se va storna.
Plăcile de acoperire prezintă la partea superioară 4 urechi de agățare, din BST500 Ø10mm - Ø16mm , în funcție de
dimensiuni.
- Banda de etanșare se așează pe muchia inferioară, se apasă ușor și se dă jos banda
protectoare de hârtie.
- Se așează elementul superior.
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Observaţie: la cerere se pot executa cămine rectangulare de diferite dimensiuni și
forme (poligon neregulat) cu racorduri de până la DN3000mm amplaste la diferite
unghiuri, în limita a 50 to ,14 lungime și 4,5 m lațime.
7

CĂMINE RECTANGULARE / REFERINȚE

8

CĂMINE RECTANGULARE / REFERINȚE

9

CĂMINE RECTANGULARE / AVANTA JE

Avantajele căminelor rectangulare din beton
Caracteristica importantă a căminelor rectangulare, o constituie adaptarea la diferite soluții care până în momentul de
față puteau ﬁ realizate numai în construcție monolit.
- avantajos din punct de vedere al timpului de execuție
- montaj ușor și rapid
- pot ﬁ supuse solicitărilor imediat
- montaj independent de condițiile meteorologice
- suprafața inferioară și exterioară netedă
- pot ﬁ realizate cămine cu diametere mari ale racordurilor
- diferite posibilitați de construcție, care pe șantier sunt foarte diﬁcil de realizat,
(ex. cămine de schimbare de direcției curgerii)
- se pot realiza proﬁle hidraulice în cămine care în mod normal sunt foarte greu
de executat pe șantier

Domenii de utilizare:
Căminele rectangulare au un vast domeniu de utilizare, și pot ﬁ folosite în următoarele aplicații:
-cămine utilizate în infrastructură cu diferite tipuri de racord
- cu racord de beton de la diametru DN300 la diametru DN2000, cu diferite unghiuri între
intrare și ieșire.
- cu racorduri din alte materiale: PVC, Pafsin, PEHD, Teava Corugata .
-cămine de dimensiuni mari cu diferite utilizări: stații de epurare, rezervoare colectoare, separatoare.
-cămine de tragere, care pot avea diferite diametre ale racordurilor pentru cabluri.
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