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Instrucţiuni montaj – Tub corug. dren 

   Cod: Instr.montaj. Ic 1 / corug. PE 

 

INSTRUCTIUNI  DE  MONTAJ  PENTRU  TUBURI  PE ,,CORUGATE”  

PENTRU  DRENAJ , PROTECTII - TELECOM. 

 

Domeniu de utilizare 

TERAPLAST S.A. fabrică tuburi cu pereti structurati din polietilenă PEHD si/sau 

PEMD în gama de diametre nominale exterioare ø40÷ø250 mm, pentru: drenaj, 

protectie cabluri electrice si telecomunicatii, montate ingropat. 

Tuburile utilizate la canalizare si scurgere ape uzate, se utilizeaza in retele de evacuare 

fara presiune, ingropate, precum si in alte aplicatii similare, fara presiune. 

 

Material 

Materialul utilizat in fabricatie reprezinta granule din polietilena avand urmatoarele 

caracteristici de baza: 

Indice de fluiditate la cald < 1,6 g/10 min. conform EN ISO 1133; 

Stabilitate termica la 200 grd celsius > 20 min. conform ISO 11357-6 (EN 728); 

Densitate de referinta > 930 kg/m3 conform EN ISO 1183-1. 

Tuburile sunt formate din doua straturi interdependente fiind fabricate din polietilena 

PEHD si PEMD, ele sunt caracterizate de diametrul exterior, respectiv Dn/OD (fiind 

diametrul specificat de TERAPLAST). 

Tuburile PE cu pereti structurati numite uzual si tuburi corugate (denumire luata dupa 

echipamentul de formare a profilului exterior lipit de cel interior neted) au culoarea de bază 

negră la exterior si negru – natur sau gri la interior (dar tuburile functie de cerintele 

clientului si/sau aplicatie pot fi la exterior de culoare: rosie - exmplu pentru cabluri 

electrice, verde – exmplu pentru asanari in agricultura, etc). Aceste tuburi corugate au 

profilul exterior in sectiune longitudinala ondulat. 
 

Variante constructive – aplicatii 

Tuburile corugate pentru drenaj si canalizare  sunt agrementate si avizate tehnic de CTPC 

fiind fabricate in conformitate cu normele: DIN 16961-1,2; SR EN 13476-1,3 tip B; iar cele 

pentru protectii cabluri electrice si telecomunicatii sunt conform SR EN 61386-24. 

Tuburile PE pentru drenaj se produc in variante cu unul sau doua straturi si cu trei tipuri 

de perforatii, la 3600, la 2250 si la 1800. Orificiile prin care intra apa sunt situate simetric pe 

circumferinta si pe toata lungimea tevii, aceste perforatii ocupa aproximativ 50 cm2 /m ( 

pana la 100 cm2 /m)  din suprafata tevii pentru libera circulatie a apei functie de varianta de 

perforare. Aceste tuburi sunt folosite in sistemele de drenaj de suprafata si de adancime in 

subtraversari si drenaje de drumuri, cai ferate, constructii stadioane, constructii civile si 

industriale, amenajari hidrotehnice si pentru diferite aplicatii in agricultura. Variantele de 

perforare pot fi la 1800  (4x450) tip MP, la 2250 (5x450) tip LP si la 3600 (8x450) tip TP in 

forma de gauri sau fante longitudinale. Tuburile PE pentru drenaj orizontal sau vertical pot 
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fi utilizate pentru transportarea apelor la nivel coborat, cu efect antiinghet. Prin tuburile PE 

corugate de canalizare se pot transporta ape meteorice, uzate menajere si industriale fara 

presiune, iar acestea se pot folosi cu succes la protectia: altor tevi in diverse aplicatii, a 

cablurilor electrice si/sau in telecomunicatii, etc. Pentru aplicatia drenaj si apoi canalizare 

acest sistem de tuburi presupune o combinatie intre tuburi perforate si tuburi de colectare 

neperforate. In functie de necesitate ele sunt capabile sa colecteze si sa transporte orice apa 

de suprafata pe orice distanta. Tuburile trebuiesc utilizate conform standardelor si regulilor 

de aplicare, exemplu: cele mai importante fiind standardele germane DIN 4033 si DS 836, 

cu referinta la instalarea si intretinerea sistemelor de drenaj in constructia si utilizarea 

soselelor. Tuburile PE cu pereti structurati se utilizeaza fara a depasi: valoarea ph – 2 (acid) 

pana la valoarea ph=12 (alcalin).  

Tuburile PE pentru protectie sunt flexibile, au rezistenta normala la soc (,,N”), fiind 

echivalente constructiv cu specificatiile Enel, tuburi tip DS 4235 / 6,7; respectiv tip DS 

4247 / 4/5/6. Aceste tuburi pot fi folosite pentru protectia si amplasarea conductelor si/sau 

cablurilor izolate din instalatiile electrice de joasa tensiune sau din sistemele de 

telecomunicatii. 

 

Exemplu: *Tuburi PE corugate cu strat dublu pentru drenaj, tip SN8, seria S5, in colaci 

Dext. Nom. 

mm 

Suprafata de captare cm3 

/m  

* 4 perforatii 

(4x45° = 1800 ) 

Suprafata de 

captare cm3 /m  

* 6 perforatii 

(5x45° = 225°) 

Suprafata de 

captare cm3 /m  

* 8 perforatii 

(8x45° = 360°) 

Diam. 

interior 

mm 

Lungime 

colaci 

(m) 

63 30.0 50.0 60.0 52 25/50 
90 34.3 63.5 68.5 74.9 50/100/150 

110 38.4 67.9 76.7 92.7 50/100/150 
125 42.2 72.7 84.3 106.2 50/100 
140 44.9 76.0 89.9 120.0 25/50/75 
160 47.1 80.0 96.4 138.0 25/50/75 
200 63.0 84.0 126.0 174.0 25 

*caracteristicile tuburilor de mai sus sunt identice si pentru restul aplicatiilor (lipsind orificiile pentru 

drenaj). 

 

Avantaje ale sistemului cu tuburi corugate din PE: 

Montare usoara si rapida – flexibilitate mare, ramane impermeabila in conditii dificile 

de teren; 

Foarte buna rezistenta chimica - superioara metalului, betonului sau PVC-ului, nefiind 

afectate de substantele existente in apele reziduale obisnuite; 

Rezistenta ridicata la abraziune - asigura pastrarea calitatii suprafetelor interioare timp 

indelungat, fiind foarte putin afectate de materialele solide transportate in suspensie, avand 

o rugozitate mica la interior de pana la 0,05 mm; 

Greutate specifica foarte mica - in comparatie cu sistemele clasice, realizanduse o 

economie de material pentru aceeasi aplicatie cu alte tevi; 

Coeficienti de frecare mici - permit alunecarea usoara a fluidelor si suspensiilor 

transportate; 

Echilibru optim flexibilitate-rigiditate si foarte buna rezistenta mecanica - ele pot fi 

instalate la adincimi mai mari decat tevile clasice sau mai aproape de suprafata. De 
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asemenea flexibilitatea tuburilor permite instalarea in soluri mai dificile, cu grad de 

mobilitate datorita dilatarilor sau contractiilor; 

Debitare usoara -in cazul in care pe santier sunt necesare lungimi mai mici se pot utiliza 

scule de debitat lemn sau metal cu precautiuni minime pentru pastrarea calitatii suprafetei 

debitate. 

 

Conditii de livrare, transport si depozitare 

 

Tuburile PE cu pereti structurati sunt fabricate în conformitate cu normele: DIN 

16961-1,2; SR EN 13476-1,3 tip B; SR EN 61386-24 (SR EN 61386-1). Tuburile uzual 

sunt livrate în colaci pana la diametrul de 200 mm la lungimi cuprinse intre 50÷150m si in 

bare la 6÷12 m pentru diametre mai mari sau egale de 110 mm. Tevile pot fi descarcate 

relativ usor, manual deoarece sunt foarte usoare. 

Manipularea şi transportul tuburilor PE se va face cu grijă, respectând cel puţin 

următoarele: 

 nu se vor utiliza cabluri metalice sau lanţuri pentru legarea sau manipularea ţevilor, 

barele sau pachetele la încărcare – descărcare vor fi asigurate şi echilibrate corespunzător, 

astfel în manipulare deplasarea şi repartizarea greutăţii să fie uniformă pe toată lungimea; 

 se va evita deteriorarea la manipulare şi transport a tuburilor prin: zgâriere, înţepare, 

găurire, expunere la foc sau surse de căldură; 

 în timpul perioadei cu temperaturi scăzute tuburile şi fitingurile PE se vor manipula 

cu grijă evitând alunecarea şi/sau deformarea acestora;  

 se vor evita şocurile şi frecările la manipulare în special târârea ţevilor pe sol, astfel 

dispozitivele de manipulare vor avea părţile de contact cu tuburile protejate cu lemn sau 

polietilenă; 

 pentru a nu deteriora tuburile se recomandă la manipulare utilizarea: chingilor din 

polipropilenă, a frânghiilor sau benzilor textile (cu minim 100 mm lăţime) corespunzătoare 

sarcinii de ridicat; 

 este interzisă târârea ţevilor şi rularea colacilor în mijloacele de transport sau la 

descărcare; 

 se recomandă la manipularea barelor sau pachetelor ambalate utilizarea unei 

macarale cu agăţarea chingilor textile  în două puncte optime, aproximativ la 1/4 de capete 

(agăţarea într-un singur punct este interzisă);   

 toate pachetele transportate şi/sau depozitate (inclusiv în şantier) vor fi asigurate 

corespunzător cu pene şi rigidizate; 

 tensionarea chingilor se va face cu atenţie pentru a nu produce deformarea barelor 

sau colacilor;   

 transportul se va realiza cu un mijloc de transport adecvat, avînd suprafaţa de aşezare 

şi lateralele curate fără muchii tăioase sau proeminente ce pot deteriora produsele, cu 

lungimea cel puţin egală cu lungimea tuburilor. Fitingurile, barele vrac şi/sau paletizate, 

colacii vor fi fixate şi rigidizate corespunzător pentru a evita deteriorarea acestora pe durata 

transportului; 
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 transportatorul va dispune de vehicule asigurate, cu platforme şi ghidaje adecvate ce 

evită frecările la transport, dotate corespunzător, cu dispozitive sau elemente care asigură 

stabilitatea încărcăturii, integritatea şi protecţia tuburilor (se recomandă acoperirea cu 

prelate împotriva: supraîncălzirii, căderilor de pietriş sau gudroane);  

 tuburile livrate în pachete se depozitează în stive pe intercaloare de 80x80x2600 mm, 

cu trei sau patru pachete pe rând şi nedepăşind o înălţime de stocare de 2,50 m; 

 tuburile cu diametre mai mari de 110 mm se aşează în stive cu înălţimea maximă de 

1÷1,5 m şi vor fi asigurate şi sprijinite lateral. 

 

Depozitare (stocare):   

 tuburile trebuie aşezate pe suprafeţe plane fără denivelări pronunţate, lipsite de 

obiecte ascuţite sau dure, de pietre sau părţi proeminente care pot să le deformeze, iar 

pentru evitarea ovalizării în stivă a tuburilor este indicat a nu depăşi înălţimea de 1.500 

mm; 

 durata stocării în aer liber fără măsuri speciale împotriva razelor solare nu trebuie să 

depăşească 1 an de la data fabricaţiei pentru tuburile de culoare neagra si 6 luni pentru 

celelalte, iar pentru protejarea lor directă contra intemperiilor şi radiaţiilor solare se va 

utiliza pentru acoperire folie de polietilenă de culoare neagră avînd la margini  aerisirea 

corespunzătoare; 

 produsele din stoc vor respecta garanţia rotaţiei loturilor astfel ,,primul intrat va fi 

primul livrat”, respectiv tuburile şi racordurile se vor utiliza şi instala în ordinea livrării;   

 se va evita contactul tuburilor şi fitingurilor PE cu produse chimice cu efect agresiv 

(exemplu: hidrocarburi lichide, detergenţi, combustibili, etc.), respectiv va evita 

contaminarea suprafeţei cu noroi, ape infestate, carburanţi, uleiuri, solvenţi, etc. 

 pentru stocare pe termen mai lung este indicat a se evita contactul direct cu solul; 

 tuburile şi fitingurile PE de depozitează în magazii închise, bine aerisite, sau locuri 

acoperite şi ferite de acţiunea directă a razelor solare. Locul de depozitare este uscat, 

amplasat la cel puţin 2m distanţă de orice sursă de căldură; 

  pentru stocare prelungită este indicată protejarea ţevilor împotriva radiaţiilor solare. 
 

Notă: Este responsabilitatea utilizatorului, în timpul manipulării, stocării şi punerii în operă a 

produselor livrate de noi, de a cunoaşte, respecta şi aplica cerinţele legislative, regulamentare şi 

administrative în vigoare cu privire la instalare, respectiv protecţia: muncitorilor, populaţiei şi mediului. 

Rugăm clienţii noştri de a consulta ,,Fişa de securitate” a produselor noastre.   
 

 Durata de viaţă / garanţia ţevilor PE 
 

Pentru tuburile fabricate de TERAPLAST S.A. se apreciază o durată de viaţă de minim 

50 ani în condiţii de depozitare, stocare, punere în operă şi exploatare conform 

reglementărilor şi normelor specifice aferente. Producătorul nu răspunde pentru transportul 

tuburilor cu mijloace improprii, manipulare, depozitare şi instalare defectuoasă, pentru 

tuburile protejate asigurând o garanţie de maxim 2 ani de la data livrarii.  
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Reguli si norme generale de instalare – exploatare 

SR EN 1610 - Execuţia şi încercarea racordurilor şi reţelelor de canalizare (cu referire si 

la DIN 4033 ); 

ATV – A 139 (10 / 88); A 535 (07 / 98) si   ZTV A-StB 97 (1997)-  reguli privind 

instalarea si executarea sistemelor cu tuburi corugate. 

Alte standarde: SR EN 60423; SR EN 60529-2-1/1; SR EN 60695-2-4/1; CEI IEC 1386-

1. 

Proiectantii functie de conditile de instalare-exploatare si de mediu, vor verifica 

matematic deformatiile si rezistentele retelei pe termen scurt si lung, functie de fiecare 

aplicatie. 

Modul de punere în operă a tuburilor corugate PE este determinant pentru durabilitatea 

reţelei. Materialul de umplutură folosit este important pentru că în funcţie de caracteristicile 

lui şi ale patului de pozare rezultat, determină randamentul, calitatea şi implicit durata de 

folosire a reţelei. 

 

Conditii de montaj specifice 

Tuburile PE corugate pot fi acoperite cu material filtrant, a carui rol este sporirea 

impermeabilitatii tuburilor si incetinirea procesului de uzare. In cazul drenajelor materialul 

filtrant este o plasa textila care se aseaza peste tub iar peste el un strat de prundis sortat de 

minim 15 cm. Scurtarea lungimi tuburilor din bare si/sau colaci se realizeaza usor cu un 

fierastrau cu dinti fini. Taierea se face perpendicular pe axa tevii in punctul minim de 

corugare iar debavurarea se face cu grija; spre deosebire de alte tipuri de tub, tuburile 

corugate din PE nu necesita sanfrenare. Bucatile de tub ramase pot fi unite prin mufe duble. 

Scurtarea fitingurilor nu este permisa. Pozarea si instalarea tuburilor corugate se realizeaza 

conform specificaţiilor proiectului în cauză, astfel o pozare corectă a ţevii permite obţinerea 

celor mai bune rezultate în exploatare. 

Montajul tuburilor 

Tuburile PE corugate se monteaza prin imbinare cu mufe si nu este necesara sudura. 

Elementele uzuale de imbinare sunt mufe si teuri egale sau reduse, respectiv la 90° sau la 

diverse unghiuri. 

Datorita utilizarii mufei care este simpla, nu sunt necesare instrumente speciale de 

instalare: 

− Tuburile, garniturile si partea interioara de cuplare trebuie curatate cu atentie. 

Garniturile (la tuburile de canalizare) si mufele de cuplare deteriorate partial sau integral 

vor fi inlocuite. Bucatile de tub deteriorate pot fi inlaturate conform instructiunilor de mai 

sus, garnitura trebuie bine lubrefiata. 

− Se copiaza lungimea mufei pe tub inaintea montajului propriu-zis pentru a fi siguri ca 

tubul este introdus pana la capatul mufei, respectiv pana la marcajul de pe teava. 

−  In functie de dimensiunea tubului sau de temperatura exterioara, tubul se poate 

impinge la locul lui manual. In caz contrar se poate folosi o bucata de teava sau un lemn 

pentru introducerea tubului in pozitia corecta. Totusi, daca se folosesc aceste obiecte 

ajutatoare trebuie asigurata protectia mufei. 
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 La drenaj nu este necesara utilizarea mufelor cu inel de cauciuc. Tuburile sunt rezistente 

la acizi si baze conform normelor din standardul DIN 8075. Raza maxima de curbura este 

de 8ori diametrul nominal al tubului PE. 

 

Pregatirea patului de pozare si umplerea santului 

La canalizare si protectii pentru patul de pozare de sub tub trebuie folosit nisip curat, 

foarte bine compactat. Se recomanda folosirea pentru patul de pozare superior tubului si a 

umpluturii laterale, a unui nisip compactat cu granulatie de 0,8 – 1,4 mm.  

La drenaj patul de pozare poate avea granulatia de maxim 11mm, iar primul strat 

deasupra tevii cu granulatia de maxim 20 mm compactat cu un Indice Proctor DPr = 85% .  

 

D

B=D+10 cm

Umplutura superioara

Zona de sprijin

Pat inferior

Pat superior

Umplutura laterala

Peretii santului

> 0,7 m

Adancimea 

santului
Pat de 

pozare

Pat de 

sprijinire

P

~ ~

 
  Este indicat a nu se folosi materiale macinate sau reciclate nici pentru patul de pozare 

nici pentru umplutura laterala. De asemenea, nu este admisa prezenta suporturilor din beton 

sau a tuburilor de beton imprejurul tevii corugate. Daca din considerente structurale este 

necesara folosirea betonului, intre acesta si tub trebuie asezat un strat intermediar de nisip 

bine compactat, care sa aiba grosimea de cel putin 10 cm plus 1/10 din diametrul tevii. 

Functie de natura solului (conform DIN 18196) se recomanda acoperirea in straturi 

succesive si compactarea cu grija (in conformitate cu ATV- A 127) de obicei obtinerea la 

final la ultimul strat a unui grad de compactare - Indice Proctor DPr = 97% . 

  Tuburile se acoperă cu un strat de material granular, de minim 10 cm deasupra 

generatoarei superioare a tubului, urmat în straturi succesive subţiri de pământ mărunţit de 

maxim 15cm bine compactate manual sau cu echipament uşor. Urmează realizarea zonei de 

acoperire până la aproximativ 30cm deasupra generatoarei superioare a ţevii, acoperire care 

se deosebeşte de umplutura care are loc dincolo de această zonă. Zona de umplutură este 

realizată de obicei prin utilizarea materialului propriu provenit de la săparea părţii de jos a 



 

  Instr. montaj. Ic ed.1 / corug. PE                                                                                                                                    Pag. 7 din 8 pag.  

tranşeei (eliminând elementele improprii: posibilele resturi vegetale, bolovani, produse de 

demolare, etc.), in straturi succesive compactate de 30cm.  

  

Inainte de asezarea stratului de acoperire trebuie avut in vedere verificarea ca toate partile 

tubului sa fie bine sustinute; stratul de nisip trebuie compactat cu grija pana la o inaltime de 

cel putin jumatate din diametrul tevii. Dupa aceasta se poate continua acoperirea normala a 

santului. Adancimea maxima de ingropare pentru SN8 este de 3 m. 

 

Alte date: 

❑ Dimensiunile tranşeei şi gradul de compactare vor fi conform proiectului avizat, se 

vor lua măsuri de semnalizare şi de consolidare a şanţurilor pentru garantarea 

securităţii personalului (pentru soluri sfărâmicioase sau argiloase); 

❑ Compactarea nu trebuie să fie excesivă, în jurul tubului se va compacta atât cât este 

necesar şi nu atât cât este posibil, 

❑ Alegerea materialelor de acoperire şi punerea lor în operă au o mare influenţă asupra 

durabilităţii reţelei. 

❑ Calculele de rezistenţă depind de precizarea condiţiilor iniţiale şi a valorilor stabilite 

în calcul pentru: tipul materialului PE şi dimensiunile ţevii, adâncimea de pozare, 

tipul şi dimensiunile tranşeei, natura terenului (nivelul hidrostatic), determinarea 

încărcărilor pe orizontală şi/sau verticală (din pământ, din apă, tipul traficului) etc. 

❑ Recomandam clientilor nostrii sa detina si aplice proceduri/instructiuni de lucru atat 

pentru instalare, montaj, exploatare si securitate, cat si privind protectia mediului 

privind gestionarea deseurilor, folosirea tehnologilor nepoluante, reamenajarea 

terenurilor dupa terminarea lucrarilor. 

 

 

Materiale principale de umplutura 

Pentru tuburile PE corugate sunt acceptate toate tipurile de materiale de umplutura. 

Conditiile de alegere si compactare depind de conditiile locale si/sau de parametrii impuse 

de autoritati/ingineri proiectanti. 

 Adancimea minima de îngropare va fi indicata de proiectant, ea este determinată limita 

de inghet, de tipul şi de caracteristicile umpluturii şi a zonei în care se îngroapă, uzual ea 

fiind mai mare de 0,5 m. 

 

Testul de presiune 

Testul de presiune la canalizare trebuie facut conform SR EN 1610.  

 

Montarea fitingurilor 

Montarea fitingurilor cu sau fara garnitura functie de aplicatie se realizeaza foarte usor.  

Se masoara fitingul lungime/distanta fara a cupla, si se muta masurile pe tub in locul 

corect. Asigurati-va ca taietura este la o distanta de cel putin 1,5 ori din lungimea de cuplare 

fata de urmatoarea cuplare. Se taie tubul drept, conform instructiunilor de taiere si se 

verifica distanta de taiere langa fiting. Se curata cu grija tubul si toate celelalte materiale ce 

pot veni in contact cu teava sau cu fitingul. Se introduce mufa fitingului adanc in teava deja 
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asezata. Se impinge fitingul in tub si se monteaza cu grija garnitura in primul canal; nu 

uitati sa lubrefiati garnitura dupa montarea ei. Introduceti fitingul si impingeti tubul 

urmator; asigurati-va ca fitingul este perfect pozitionat. 

 

In jonctiune cu fitingul montat pe tub, ansamblul are caracteristicile de protectie 

mecanica la fel ca si tubul.  

 

Conexiuni 

 

Caminele si/sau camerele pot fi utilizate conform proiectului, folosind piese de adaptare 

speciale care se pot mula sau se cimenteaza in interiorul peretilor caminelor, imbracand 

perfect zona de cuplare. Va rugam sa rigidizati piesele de adaptare corespunzator inainte de 

turnarea lor pentru a evita posibile deformari. Instalarea tubului in interiorul piesei de 

adaptare este la fel ca si oricare alta imbinare. Aceasta conectare serveste de asemenea ca si 

o imbinare normala flexibila.  

 

 

Performantele tuburilor corugate 

 

Tuburi cu pereti structurati din PE - Politub, datorita geometriei speciale a profilului se 

bucura de o mare rigiditate inelara si longitudinala. 

Rigiditatea inelara corespunde seriilor de teava S5 conform DIN 16961-1,2; SR EN 

13476-1,3 tip B si/sau SN8 conform SR EN ISO 9969. 

Temperatura normala de utilizare este intre -10°C si +60°C. 

Tuburile PE corugate sunt foarte puternice si rezista in conditi extreme. La temperaturi 

foarte scazute ele isi pastreaza rezistenta la impact si la presiune. Materialul documentar 

specific tubului depinde de conditiile solului, incarcarea la trafic si criteriile de instalare 

ulterioare precum si acuratetea cu care se realizeaza instalarea.  

Se atrage atenţia utilizatorului în privinţa riscurilor eventuale ce pot apărea în cazul 

utilizării produsului în alte scopuri decât cel prevăzut (agrementat, avizat, 

autorizat/omologat) şi cu respectarea reglementărilor şi normativelor specifice în vigoare, 

iar proiectantul va lua măsuri suplimentare de siguranţă. 
 

Aceste tuburi pentru mediu nu prezinta un pericol: ele nu sunt toxice, sunt reciclabile si 

nu distrug stratul de ozon. 

 
• Aceste instrucţiuni sunt pentru informare şi pot fi utilizate doar cu acordul nostru, reproducerea 

conţinutului şi utilizarea acestui document în alte scopuri decât cele pentru care a fost emis este 

total interzisă, iar producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventuale copii necontrolate. 
 

 


