
Îmbin ri prin sudur

Îmbin ri prin sudur  cap la cap

Înainte de sudur anfrenul i cap tul evii trebuie cur at pe o l ime de circa 50
mm de ex. cu o perie de sirma rotativ . Ca procedeu de sudur , pentru evile cu
înveli  din mortar de ciment, s-a dovedit corespunz toare sudura descendent .
Sudura la tensiune electric  sc zut i cu diamentru mic al electrodului împiedic  o
înc lzire excesiva a c ptu elii în timpul sudurii stratului de baz .
În general, c ptu irea ulterioar  a evilor în zona  sudurii nu este necesar  la apa
potabil , întrucât fanta se închide în timpul exploat rii, datorit  produ ilor de reac ie
din mortar (“Efectul de regenerare”).
Pentru medii agresive recomand m varianta cu muf  de sudur . La acest tip de
îmbinare a evilor este posibil  turnarea în muf  a unei mase de etan are, care se
livreaz  la cerere.

Pentru alte informa ii vezi i “Instruc iuni de montare pentru evile de conducte cu
îmbinare prin sudur ”.

Execu ia capetelor de eav  din o el conform DIN 1626.
Execu ia capetelor c ptu elii din mortar de ciment conform DIN 2614.

• Execu ia A la cerere

• Execu ia B standard

Domeniul de utilizare:
• ape neagresive, de ex.: ap  potabil , brut  sau menajer

Muf  rapid  de sudur

Dimensiuni ale mufelor conform DIN 2460 cu un inel de fixare din cauciuc pe fundul
mufei.

Domeniul de utilizare:
• ape neagresive
• având o c ptu eal  ulterioar  suplimentar i o c ptu eal  din ciment de mortar

adaptat  la necesit i, poate fi utilizat i pentru ape agresive, de ex. ape
reziduale, ape de mare i ape s rate (vezi instruc iuni de montare pentru
îmbin ri prin sudur )

Muf  de sudur

eav  de o el cu capetele anfrenate

• c ptu eal  din mortar de ciment pân  la cap tul evii

Domeniul de utilizare:
• ape neagresive i agresive



Pentru alte informa ii referitoare la c ptu eala din mortar de ciment vezi prospectul
“Izol ri i c ptu eli ale evilor”

Îmbin ri cu flan e i cuplaje rapide
Îmbin ri cu flan e
Domeniul de utilizare:
• medii apoase, unde îmbinarea trebuie s  fie demontabil

Sistem de cuplaj rapid

Domeniul de utilizare:
• medii apoase, unde îmbinarea trebuie s  fie demontabil , de ex. retele de

incendiu sau conducte pentru instalatii de zapada artificiala
eava cu prindere pe muf

Ca alternativ  pentru îmbinare prin sudur  deja consacrata, a fost dezvoltat  în
colaborare cu de in torii de utilit i, eava cu prindere pe muf  (Patent nr. DE
2947083).

evile cu prindere pe muf  produse de Mannesmann Fuchs Rohr în conformitate cu
DIN 2460 permit o montare rapid , simpl i cu costuri reduse. Ele pot fi îmbinate

 probleme cu evi din font i fitinguri conform DIN EN 545.

Mod de ac ionare a mufei

Îmbinarea se produce prin simpla introducere în muf  a cepului. Din fabric , se
pune în muf  o garnitur  din cauciuc, produs  în conformitate cu EN 681-1.  La
introducere se deformeaz  proeminen a inelului de cauciuc în direc ia axial i
etan eaz  îmbinarea prin for ele de revenire ale inelului de cauciuc.
Îmbinarea este indicat  pentru trepte de presiune de pân  la 40 bar (alte date vezi
la indica ii tehnice).
Îmbin rile rezistente la for e axiale pot fi realizate cu inele de fixare Tyton®-Sit1,
respectiv Fuchs.
Pentru a men ine starea optim  a evilor în timpul transportului i în timpul
depozit rii, capetele de eav  se protejeaz  cu capace speciale, dezvoltate de
Mannesmann Fuchs Rohr.

Montaj

Montarea evilor cu prindere pe muf  produse de Mannesmann Fuchs Rohr este
extrem de u oar .
a) dac  este necesar, se cur  foarte bine mufa i cepul.
b) inelul de etan are din cauciuc, care este montat in fabric , se unge cu un

lubrifiant. La cerere,  Fuchs poate pune la dispozi ie un material corespunz tor.

1 Marc  înregistrat  a United States Pipe and Foundry Company.



c) cepul este introdus, de regul  cu mâna sau cu unelte adecvate (de ex.
dispozitivul de montare V300), în mufa rapid . Toleran ele de diametru reduse
ale evilor cu prindere pe muf  rapid , produse de Mannesmann Fuchs Rohr,

ureaz  acest proces.
d) o siguran  opritoare asigur  pozi ia corect  a inelului de etan are. În mod

suplimentar, pozi ia corect  a inelului de etan are este verificat  cu un calibru.
e) construc ia mufei si elasticitatea inelului de etansare permit o curbur  de pân  la

4°, mufa r mânând etan .
f) Dup  realizare, îmbinarea este protejat  cu materiale de izola ie uzuale, în

conformitate cu indica iile produc torului. Ca de obicei, se suprapune izola ia
minim 50 mm peste izola ia din fabric .

Pentru alte informa ii vezi i “Instruc iuni de montare pentru evile cu prindere pe
muf  rapid ”

Izola ia ulterioar

Pentru izolarea ulterioar  a îmbin rii evilor se folosesc benzi de protec ie
anticoroziva prelucrate la rece sau materiale termocontractile. La cerere, se pot livra
materiale termocontractile pentru izolarea îmbin rilor cu muf .
În zona de îmbinare a evilor, izola ia cu polipropilen  poate fi completat  cu r in
epoxi sau poliuretan, conform DIN 30671 sau laminat PAFS.
Pentru acoperirea cu mortar de ciment armat cu fibr  se livreaz  de c tre
Mannesmann Fuchs Rohr materiale corespunz toare, ca de ex. mortar sau fa e cu
ciment.

Lungimea evilor

eava cu prindere pe muf  rapid  produs  de Mannesmann Fuchs Rohr este
realizat  la dimensiuni standard de 6 m i 12 m, pân  la 14 m. Desigur c  pot fi
livrate i dimensiuni intermediare. Lungimile de peste 6 m ale evilor ofer
considerabile avantaje tehnice i economice.

Raza de curbur

Raza elastic  de curbur  pentru evile îmbinate prin sudur i captusite cu mortar
de ciment nu trebuie s  fie mai mic  de r ≅ 500 • DA.

Fitinguri

evile de o el, de font i fitingurile din font  pot fi îmbinate f  probleme unele cu
altele. Toleran ele mici u ureaz  montarea. Toate fitingurile din font , realizate
conform DIN EN 545, pot fi utilizate pentru evile cu prindere pe muf  rapid
produse de Mannesmann Fuchs Rohr. Întrucât este vorba despre o “muf
combinat ” este posibil  utilizarea f  probleme i în regiuni muntoase. Pe cap tul
evii este marcat  adâncimea de fixare.
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100 117,5 3,6 3 8 1,8 110/85 151 15,4/15,3 17,9/17,8 8,3
125 144,0 4,0 3 8 2,0 120/95 178 20,8/20,7 25,1/25,0 9,7
150 168,3 4,0 3 8 2,0 131/101 203 24,0/23,8 29,1/28,6 11,2
200 219,1 4,5 4 8 2,0 133/103 258 35,6/35,0 40,8/40,2 14,4
250 273,0 5,0 4 8 2,0 143/113 312 48,0/47,5 54,5/54,0 17,7
300 323,9 5,6 4 8 2,2 150/120 366 62,3/61,6 70,1/69,4 20,8

S - Grosimea pere ilor conform DIN 2458, respectiv DIN ENV 10220 (alte
        grosimi ale pere ilor se pot fabrica la cerere)

S1 - Grosimea minim  a stratului pentru ap  potabil , conform DIN 2614

S2 - Grosimea minim  a stratului pentru ape agresive, conform DIN 2614

S3 - Grosimea izola iei din polietilen , conform DIN 30670 (Grosimea normal  a
       stratului)
* Cifrele scoase în relief printr-o culoare mai întunecat  sunt valabile pentru
montarea în regiuni muntoase.

NL - Lungimea util  (DN 100 - DN 300: 6-14 m)
L   - Lungimea de livrare (NL+ a)
Desen de ansamblu  1 Izolatia  polietilen
    2 eava de o el
    3 C ptu eala din mortar de ciment
    4 Scaunul garniturii
    5 Garnitur  cu propriet i diferen iate de rezisten
    6 Sanfren  la 65 °

7 Inel opritor
    8 Izolatie interioara
    9 Siguran  opritoare


