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1. Informaþii generale

1.1 Introducere

Din punctul de vedere al Arhitectului

Din punctul de vedere al Constructorului

Pentru Instalator

Avantajul clienþilor

1.2 Scurtã prezentare

1.3 Construcþia sistemului Vacurain

1.4 Gama dimensionalã ºi clasificare 

Încã din 1996, sistemul de drenaj al apelor pluviale Vacurain al companiei DYKA , s-a dovedit a fi o alternativã fiabila 

pentru colectarea apelor pluviale.

Vacurain este un sistem de înaltã calitate ce se adreseaza deopotrivã arhitecþilor, constructurilor ºi instalatorilor.

 avantajul sistemului de canalizare pluviala este cã þevile au diametre mici arãtând 

mai bine ºi fiind mai uºor de mascat cu elemente arhitecturale.

, avantajul sistemului este cã acoperiºul este solicitat la încãrcãri mai reduse.

 este util cã montajul sã se facã rapid ºi cu uºurinþã.

 este în principal cã prin acest sistem se reduce numãrul ºi diametrul conductelor, ceea ce 

presupune cã se ocupa mai putin spatiu ºi astfel se reduce costul instalarii în cazul cladirilor mari.

Sistemul de drenaj al apelor pluviale Vacurain colecteazã ºi deverseazã apa de ploaie de pe acoperiºuri pe baza 

principiului sistemului cu vacuum. Sistemul este alcãtuit din conducte ºi fitinguri de PVC-U modificat, rezistente la 

impact ºi îmbinate prin lipire, care sunt racordate la receptorii de terasa cu ajutorul furtunurilor flexibile. Sistemul 

Vacurain nu poate fi utilizat în combinatie cu sistemul de canalizare pluvialã clasic, cel gravitaþional.

Sistemul este alcãtuit din conducte de PVC-U modificat, rezistente la impact ºi fitinguri. Receptorii de terasa sunt 

fabricaþi din plastic rezistent la intemperii ºi o carcasa de aluminiu ºi sunt montanþi în poziþii bine determinate în 

construcþia acoperiºului. Receptorii ºi conductele Vacurain sunt racordaþi prin furtunuri speciale fabricate pentru a se 

îmbina cu mufe prin “click”.

Diametrele disponibile pentru conducte sunt:Ø40,50,63,75,90,110,125,160 ºi 200mm, inclusiv mufele, receptorii, 

reducþiile, ºi celelalte fitinguri. De când sistemul Vacurain este destinat canalizãrii pluviale în sistem cu vacuum, 

dimensiunile conductelor au fost adaptate acestui scop.
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1. Informaþii generale

1.5 Caracteristici exterioare

Tipul suprafeþei:

Culoarea conductelor ºi fitingurilor:

Luciu:

1.6 Comportarea ºi rezistenþa la foc

1.7 Proprietãþi termotehnice

1.8 Domeniul de utilizare al sistemului

Neted

Verde închis RAL6007

Semi mat spre lucios

- Sistemul Vacurain nu propagã focul.

- Materialul PVC din care sunt fabricate þevile , se încadreaza în clasa de foc 2: nu contribuie la

propagarea focului.

- PVC-ul nu arde mocnit.

- Spre deosebire de PE, PVC-ul nu picura în cazul unui incendiu. Rezistenta sa la foc poate fi crescutã 

prin:

- protejarea trecerilor prin pereþi cu manºoane de protecþie la foc

- montarea þevilor în cochilii de protecþie

Coeficientul de dilatare  termicã este 0,06mm/m°C

Coeficientul de conductivitate termicã este 0,16W/m°C

Sistemul Vacurain poate fi utilizat în cladiri de interes public ºi rezidenþiale. Acesta este ideal pentru utilarea clãdirilor 

pentru depozitare, de birouri, blocurilor, spitalelor ºi altor tipuri de clãdiri.

Înãlþimea maximã a conductelor de scurgere pe verticala este 50m, Drenarea apelor pluviale de pe acoperiºuri 

situate la o înãlþime mai mare de 50m este posibilã doar la cerere , cãtre DYKA
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1.9 Un sistem etanº

DYKA a dezvoltat sistemul de canalizare al apelor pluviale 

pentru a deversa rapid, eficient ºi fãrã costuri ridicate, apa 

provenitã de la ploi de pe acoperiºuri întinse, printrun 

sistem care sã  se încadreze discret în construcþia clãdirii.

Sistemul Vacurain reprezintã o soluþie practicã, rentabilã, 

esteticã ºi de înalta calitate care se preteaza pentru 

canalizarea pluvialã a cladirilor de utilitate publicã care au o 

arhitecturã specialã ºi cerinþe constructive aparte

Vacurain reprezintã o îmbunãtãþire a sistemului de 

canalizare sub presiune prin utilizarea conductelor de PVC-

U. Denumirea de sistem UV provine din finlandezã “Umpi 

Virtaus”, ceea ce înseamnã “debit închis”. Sistemul de 

canalizare al apelor pluviale cu vacuum utilizeazã conducte 

cu diametre mai mici ceea ce asigurã scurgerea rapidã. 

Invenþia finlandezã a fost perfecþionatã pânã în anii 1990. 

Vacurain oferã avantaje importante în comparaþie cu 

sistemele alternative cum ar fi: un coeficient de dilatare 

redus, o metodã rentabilã de îmbinare, fintinguri ºi 

materiale cu costuri reduse. Deasemenea, Vacurain este 

uºor de instalat ºi rezistent la foc.

Încã o calitate importantã a sistemului , ceea ce face ca sã 

fie o alegere simplã, este perioada de garanþie de 10 ani ºi 

faptul ca este fabricat pe baza unor tehnici brevetate.

Sistemul Vacurain deþine urmãtoarele certificate de calitate:

- In România: AVIZ TEHNIC 016-05/3133-2008 pentru 

întreg sistemul de þevi ºi fitinguri

- In Olanda: KOMO pentru întreg sistemul de þevi ºi fitinguri

- In Belgia ATG(Algemeen Technische Goedkeuring-

Agrement Tehnic General) pentru conducte ºi fitinguri

- In Germania: Declaraþie de conformitate

- In Franta: Agrement Tehnic

- In Marea Britanie: Certificat BBA pentru sistemul Vacurain

- In Polonia: Agrement Tehnic pentru sistemul Vacurain, 

conducte ºi fitinguri

- In Rusia: Agrement Tehnic pentru sistemul Vacurain, 

conducte ºi fitinguri; Certificat de Igiena pentru produsele 

din plastic.

Cu alte cuvinte, Vacurain este un sistem ce satisface pe 

deplin standardele actuale. Acest manual tehnic explicã 

modul de operare, proiectare, calcul, ºi de montare a 

sistemului, precum ºi condiþiile de garanþie. 

1.10 Principiul de funcþionare

Cele mai importante cerinþe pentru funcþionarea sistemului 

Vacurain sunt:

Încãrcarea conductelor : 100%

Nivelul minim al apei de pe acoperiº : 30mm

Înãlþimea minimã a coloanelor : 3m

Canalizarea liberã a apei: 100%

Un sistem cu vacuum precum Vacurain se recomandã în 

special cand exista o cantitate suficientã de apa. Prin 

urmare, acest sistem funcþioneazã cel mai bine în 

perioadele cu precipitaþii abundente. Una dintre condiþiile 

pentru funcþionarea sistemului, este utilizarea receptorilor 

de terasa speciali. Receptorul Vacurain are un disc, care 

asigura faptul ca aerul nu este aspirat în interiorul sistemului 

când pe acoperiº se aflã o cantitate minimã de apã. În 

cazul utilizãrii receptorilor Vacurain tip 50mm, este necesar 

un nivel minim al apei de 30mm, iar în cazul receptorilor 

tip75mm, respectiv înãlþimea este de 50mm. Receptorii de 

tip 75mm sunt utilizaþi doar în situaþiile unde existã cantitãþi 

de precipitaþii extreme. Acþiunea de autoamorsare a 

sistemului este realizatã de coloanele verticale. Acestea 

sunt considerate precum “motorul” sistemului, acþionând 

ca un piston. Sistemul nu ar funcþiona fãrã coloanele 

verticale sau o diferenþã de nivel. Înãlþimea minimã a unei 

coloane este 3metri. Curgerea a apei pe veticalã întro 

conductã cu gradul de umplere de 100%, produce efectul 

de sucþiune. Acest efect de vacuum are valoarea cea mai 

mare la partea superioarã a conductei verticale. Astfel are 

loc aspirarea apei din receptorii de terasa atât timp cât 

aerul nu pãtrunde în sistem. Discul receptorului de terasã 

este proiectat special sã  previnã pãtrunderea aerului în 

sistem atât timp cât existã suficientã apã pe acoperiº. 

Patrunderea aerului se va realiza numai dupa ce cantitatea 

de apa se reduce, ceea ce presupune cã efectul de 

vacuum dispare ºi sistemul de canalizare va funcþiona 

gravitaþional ca un sistem tradiþional de canalizare pluvialã.

Atunci cand sistemul funcþioneazã la capacitate maximã, 

apa de ploaie va fi aspiratã în sistemul Vacurain de pe 

întreg acoperiºul.

1. Informaþii generale
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Este de la sine înþeles cã apa de ploaie trebuie sã  se 

scurgã gravitaþional dupã ce a fost canalizatã în exteriorul 

clãdirii. Reþeaua exterioarã de canalizare pluvialã trebuie sã  

fie capabilã sã  preia debitul de apã, prin conducte cu 

diametre suficient de mari pentru a curge gravitaþional ºi 

care se va deversa printrun camp de drenaj sau cãtre un 

emisar.

In condiþiile în care existã un debit de apã suficient, în 

sistemul Vacurain nu se va creea un debit de aer în direcþie 

opusã aºa cum se întampla întotdeauna în cazul sistemelor 

tradiþionale.

Printro dimensionare corectã a sistemului de conducte 

calculatã cu ajutorul unui program pe calculator ( vezi pag. 

14) se va creea situaþia în care gradul de umplere al 

conductelor va fi de 100% atunci când se va ajunge la 

debitul de calcul.

Forþa gravitaþionala a apei din tronsoanele verticale ale 

sistemului de conducte ( coloane) creeazã efectul de 

vacuum din sistem. Presiunea vidului cea mai mare apare 

la partea superioarã a coloanelor. Astfel vacuumul produce 

o curgere rapidã a apei prin sifonare. Presiunea vidului 

depinde de lungimea coloanelor ( de înãlþimea clãdirii ) ºi de 

diametrul acestora. 

Deasemenea este foarte important faptul de a limita 

cantitatea bulelor de aer care patrund în sistem prin 

curgerea apei. De acest fapt este resposabil receptorul de 

terasa Vacurain. 

Ca ºi comparaþie: Un sistem clasic gravitaþional având o 

conductã de diametru Dn125 ºi un grad de umplere de 

50% este comparabil cu sistemul Vacurain cu diametrul 

conductei Dn40, cu un debit de 3l/s.

Graficul 1.1 aratã foarte clar funcþionarea sistemului 

Vacurain.

În cazul în care existã o cantitate mica de apã de ploaie, 

sistemul funcþioneaza precum unul clasic, 

gravitaþional.(sectiunea A). Odatã cu creºterea debitului de 

apã sistemul se comportã fluctuant, oscilând între un 

sistem clasic ºi unul cu efect de vacuum.( sectiunea B). 

Dacã debitul continuã sã  creascã sistemul va funcþiona 

constant precum unul cu efect de sifonare atât timp cât va 

exista o cantitate de apã suficientã. (sectiunea C)

1. Informaþii generale

Intensitatea ploii

Graficul 1.1 Reprezentarea graficã a unui sistem de 

canalizare pluvialã prin vacuum în funcþie de creºterea 

intensitãþii ploii.

Pentru calcul, mãrimea de referinþã este intensitatea ploii. 

Aceasta este decisivã pentru buna dimensionare a 

sistemului. În unele ãri ale Uniunii Europene se acceptã o 

valoarea a intensitatii ploii de 300 litri pe secundã pe 

hectar( 300l/s*ha-0,03l/s*m²). Din punct ce vedere statistic 

aceasta valoare a intensitãþii ploii apare odatã la fiecare doi 

ani. Intensitatea ploii poate varia de la o þarã la alta ºi chiar 

pe teritoriul aceleiaºi þãri.

þ
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1.11 Importanþa receptorilor de terasã din sistemul 

Vacurain

Construcþia specialã a receptorului de terasã Vacurain 

permite evitarea pãtrunderii aerului în conducte în 

momentul curgerii apei, ceea ce presupune o bunã drenare 

a apei.

Compania DYKA a dezvoltat cu succes un receptor de 

terasã ce permite colectarea unui debit maxim pentru 

nivelul minim de apã fãrã însã a produce zgomot sau 

vibraþii suplimentare.

Nivelul minim de apã este necesar pentru curgerea cu grad 

de umplere a conductei de 100%. Cu cât este mai mare 

nivelul apei de pe acoperiº, cu atât mai bine se poate 

deversa o cantitate mai mare de apã.

1. Informaþii generale

Debitul unui receptor Vacurain standard cu diametrul de 

ieºire de 50mm este de 8,5l/s, în cazul în care nivelul de 

apã de pe acoperiº este de 30mm. Prin urmare un 

receptor Vacurain standard este suficient pentru a colecta 

apa de pe un acoperiº plat cu o suprafaþã mai mare de 

375m².

Pentru acoperiºuri cu suprafeþe foarte mari, existã opþiunea 

de a folosi receptori de terasã Vacurain cu diametru de 

scurgere de 75mm.

Variaþia dintre nivelul necesar al apei de deasupra receptorului de terasã (în mm) ºi debitul (l/s) pe care îl poate prelua un 

receptor Vacurain cu diametre de scurgere de 50mm, respectiv 75mm, masuratã în condiþii de laborator , este prezentatã 

în graficele de mai jos

Graficul 1.2 Un receptor de terasã cu un diametru de 

scurgere de 50mm poate prelua un debit de 12l/s pentru 

un nivel al apei de 43mm.

Graficul1.3 Pentru aceeaºi înãlþime de 43mm, un receptor 

cu diametrul de scurgere de 75mm poate prelua un debit 

de 18l/s.

Ambele grafice aratã nivelul precis al apei de pe acoperiº 

care este întotdeauna necesar pentru ca sistemul sã  

funcþioneze corect.

8 MANUAL TEHNIC VACURAIN



2.1 Sistemul Vacurain standard

Pentru dimensionarea corectã ºi calculul unui sistem 

Vacurain sunt necesare urmatoarele informaþii:

- dimensiunile fiecãrei suprafeþe de terasã

- direcþia pantei

- panta acoperiºului

- prezenþa pietriºului sau a diferitelor agregate

- prezenta vegetatiei sau a gazonului

- înãlþimea acoperiºului faþã de cota terenului

- poziþia doritã pentru conductele verticale

- poziþia reþelei exterioare ºi a locurilor de racord

Când se determinã traseul conductelor este recomandat 

de a se lua în considerare destinaþia posibilã a imobilului.

Vacurain este un sistem de canalizare ape meteorice ºi, 

prin urmare, nu este recomandat de a se monta conducte 

ale sistemului deasupra unor spaþii care contin 

echipamente de importanþã deosebitã cum ar fi camera 

serverelor, camere de comandã etc. Totusi, daca acest 

lucru nu poate fi evitat , atunci trebuie considerate mãsuri 

adiþionale de siguranþã.

Fãrã aceste ipoteze prezentate , nu este posibilã 

dimensionarea corectã a sistemului Vacurain.

1. Suprafaþa acoperiºului ºi intensitatea ploii determinã 

debitul de apã ce trebuie canalizat.

2. Prezenþa pietriºului, a agregatelor uºoare sau a vegetaþiei 

pe terase face sã  întârzie scurgerea apei. Deasemenea , 

acoperiºurile cu pante de pânã la 3% reduc capacitatea de 

scurgere.

3. Direcþia doliilor este foarte importantã pentru a poziþiona 

receptorii de terasã

4. Mãrimea pantei influenþeazã direct debitul; un acoperiº 

plat tip terasã va deversa mai puþinã apã

5. Înãlþimea la care se afla acoperiºul faþã de cota terenului 

determinã înãlþimea coloanelor, “pistoanele” sistemului. Cu 

cât imobilul este mai înalt, cu atât este mai mare energia pe 

care o poate genera cãderea apei în coloane. Înãlþimea 

clãdirii influenþeazã parþial ºi diametrele conductelor din 

sistemul Vacurain.

2. Proiectarea sistemului
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6. Poziþionarea coloanelor joacã un rol important pentru 

schema sistemului Vacurain, influen ând diametrele 

conductelor

7. Poziþia ºi lungimea conductelor exterioare subterane 

sunt importante pentru determinarea diametrelor 

conductelor sistemului Vacurain.

8. Proiectarea detaliatã include ºi o listã de cantitãþi 

completã. Urmatoarele informaþii sunt necesare pentru 

dimensionarea corectã:

- tipul învelitorii: bitum , plastic sau tablã

- utilizarea izolaþiei pe þevi: deloc, termicã sau acusticã

Compania DYKA furnizeazã Vacurain ca ºi un sistem 

complet, inclusiv breviare de calcul ºi scheme. Notele 

de calcul finale sunt protejate ºi nu pot fi modificate 

fãrã o aprobare prealabilã.

De exemplu , dacã proiectul si/sau traseul conductelor 

sunt modificate, atunci DYKA are obligaþia de reface 

proiectul.

þ

NOTÃ:
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În figura 2.1 se prezintã un exemplu de calcul detaliat 

pentru un sistem Vacurain. Volumul apei de ploaie are o 

valoare fixã, care este echivalentã la o ploaie torenþialã 

puternicã. În conformitate cu norma NEN 3215,  se admite 

o valoare a intensitãþii ploii de 300litri pe secundã pe hectar.

Figura 2.1 Un exemplu de calcul pentru sistemul Vacurain

Figura 2.2 Un exemplu de utilizare a sistemului Vacurain ca 

sistem de protecþie în situaþii de urgenþã, conform NEN 

7202, NPR7203

2.2 Vacurain ca sistem de protecþie în cazuri de 

urgenþã

Constructorul determinã urmatoarele date despre sistemele 

de deversare de protectie:

Ploiile torenþiale extreme deºi nu sunt frecvente, implicã 

faptul de a avea o capacitate foarte mare de deversare. 

Prin urmare, sistemele de deversare pentru cazuri de 

urgenþã sunt necesare. În unele ãri din Uniunea 

Europeanã, intensitatea ploii de calcul în cazul acestor 

sistem de deversare trebuie considerata 470 litri pe 

secundã pe hectar. Conform normelor NEN 3215, NEN 

6702 ºi NPR 6703, sistemele de deversare în cazuri de 

urgenþã sunt în responsabilitatea constructorului clãdirii.

- Poziþia deversoarelor de urgenþã:

- Capacitatea de preluare a deversoarelor de urgenþã

- Nivelul maxim permis al apei de pe acoperiº pânã la 

deversor.

DYKA poate întocmi breviarul de calcul numai dupã ce 

aceste trei ipoteze au fost furnizate de cãtre constructor.

Este foarte important de ºtiut faptul cã dacã se utilizeazã 

un sistem de canalizare ape pluviale prin vacuum, în scopul 

unui sistem de deversare în caz de urgenþã, atunci numai 

un singur receptor este permis sã  se instaleze pentru 

fiecare sistem. Pentru informaþii suplimentare consultaþi 

paginile 38,39,40 ’’Mãsuri de protecþie’’

In unele cazuri, din utilizarea sistemului Vacurain ca ºi 

sistem de protecþie poate rezulta un numãr de mai multe 

conducte instalate în paralel. Un exemplu este prezentat în 

figura 2.2

þ
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NOTÃ:

Constructorul este întotdeauna responsabil pentru 

fiecare tip de sistem de protecþie utilizat, la precipitaþii 

extreme

Construcþia acoperiºului clãdirii trebuie proiectatã 

întotdeauna în conformitate cu standardele ºi normele în 

vigoare.

Deversoarele de urgenþã de o capacitate suficientã trebuie 

amplasate în conformitate cu norma europeanã NEN 6702. 

Se considerã responsabilitatea constructorului pentru a 

determina poziþia ºi numãrul acestora. Dacã nu se 

utilizeaza nici un sistem de protecþie, apa se poate 

acumula datoritã unor receptori înfundaþi sau a unui jgheab 

supraîncarcat. Din acest fapt , la randul sãu , poate rezulta 

o suprasolicitare a structurii de rezistenþã a acoperiºului, 

existând, la un punct, riscul prãbuºirii.

Pentru acoperiºurile cu o pantã care sã  asigure scurgerea 

apei pânã la atic, ca masurã de protecþie poate fi montarea 

deversoarelor precum în figura 2.3.

- Poziþia deversoarelor;

- Capacitatea necesarã a acestora;

- Dimensiunea deversoarelor

Figura 2.3 prezintã un exemplu de deversor.

2.3. Sisteme de deversare în caz de urgenþã

Constructorul determinã: 
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2.4 Poziþionarea receptorilor Vacurain în acoperiº

Arhitectul ºi/sau Constructorul determinã panta. 

Atenþie: trebuie sã se cunoascã urmatoarele:

Figura 2.3: Secþiune transversalã printrun deversor de 

urgenþã.

Receptorii Vacurain sunt de obicei amplasaþi în acoperiºuri 

plate. Bineînþeles cã ºi terasele trebuie sã aibe pantã. O 

pantã de 16mm/m se considerã a fi suficientã. 

- Greutatea acoperiºului

- Incarcarea variabilã

- Panta minima în scopul drenãrii apei

Deasemena, trebuie consideratã posibilitatea de a se 

acumula apã pe acoperiº

Receptorii sunt întotdeauna amplasaþi la partea cea mai de 

jos a acoperiºului.

In principiu, când sunt poziþionati lângã atic, aceºtia trebuie 

sã  fie la o distanþã de 50cm de muchia acoperiºului. 

Deasemenea , este posibil ca receptorii sã  fie montati în 

jgheaburi sau rigole cu o lãþime de 65cm sau dacã se 

utilizeazã jgheaburi speciale pentru receptori.

Dacã se doreºte , fiecare receptor poate fi racordat la o 

singurã coloanã.
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2.5 Racordarea sistemului la canalizarea exterioarã

Normele europene stabilesc urmatoarele cerinþe despre 

aceste camine de racord însã la noi în arã nu sunt utilizate:

Figura 2.4: Exemplu de cãmin de racord pentru o conductã 

subteranã a sistemului Vacurain cu diametru de pânã la 

90mm

Sistemul de canalizare interioarã poate fi racordat la 

reþeaua exterioarã (curgere gravitaþionalã) în orice punct.

Apa meteoricã trebuie drenatã de pe acoperiº nestânjenit, 

indiferent de capacitatea de preluare a reþelei exterioare. 

Sistemul trebuie racordat la canalizarea exterioarã. 

Încercând sã se alinieze ultimelor descoperiri din doemniu, 

DYKA a dezvoltat o serie de camine de racord care trebuie 

utilizate în zonele de transfer de la sistemul de canalizare 

interioarã cu vacuum la canalizarea exterioarã 

gravitaþionalã. Aceste camine vor refula pe pãmânt în cazul 

unor precipitaþii extreme

1. Trebuie sã  acþioneze ca un deversor de urgenþã

2. Sã fie instalate pe conducta de canalizare, în exteriorul 

faþadelor

3. Sã fie uºor accesibile

4. Dacã se conecteaza la o reþea exteriorã combinata cu 

reþeaua menajerã trebuie prevãzut un dispozitiv tip sifon de 

minim 100mm

5. Sã existe posibilitatea de a racorda o conductã 

orizontalã

6. Sã fie uºor de curãþat

7. Sã fie montat în aºa fel încât grilajul superior sã  fie la 

nivelul solului

8. Sã aibe o capacitate suficientã pentru a putea deversa 

apa de ploaie

þ

Capacitatea reþelei de canalizare exterioarã gravitaþionalã, 

racordatã la camin, trebuie corelatã cu capacitatea 

sistemului Vacurain

Þevile ºi fintingurile sistemului Vacurain pot fi uºor racordate 

la reþeaua de canalizare exterioarã DYKA

Un exemplu de cãmin de racord poate fi o gurã de 

scurgere carosabilã adaptatã, care sã aibã standard douã 

mufe (vezi figura2.4). Conducta de intrare are un diametru 

maxim de 110mm. Conducta de refulare este prevazutã cu 

un sifon ºi are un diametru de 125mm. Debitul caminului 

de racord standard al DYKA prezentat în diagrama este de 

12l/s. Acest debit este echivalent cu o suprafaþã de 

acoperiº plat de aproximativ 500m². Daca prin sistemul 

Vacurain se scurge mai multa apã de ploaie (pânã la 24l/s) 

, atunci pot fi racordate douã camine, ceea ce este 

echivalent cu o suprafaþã de 1000 m².

Dacã debitul deversat la canalizare depãºeºte 24l/s, va fi 

necesar un cãmin de racord mai mare. Prin consultantii sãi, 

DYKA poate oferi o soluþie personalizatã în acest caz.

12 MANUAL TEHNIC VACURAIN



2. Proiectarea sistemului

13MANUAL TEHNIC VACURAIN

2.6 Izolaþia termicã

Aerul conþine cu siguranþã o cantitate de umiditate. Atunci 

când aerul pãtrunde în conductã ºi o rãceºte, condensul 

este posibil sã  se formeze pe partea exterioarã a acesteia. 

Formarea condensului depinde ºi de combina ia dintre 

temperatura de pe suprafaþa exterioarã a conductei ºi 

temperatura ºi umiditatea relativã a aerului ambiental. 

Umiditatea relativã reprezintã raportul dintre cantitatea de 

vapori de apã din aer la o anumitã temperatura ºi 

cantitatea maximã posibilã la acea temperatura

Prin urmare , în anumite situaþii , este benefic a se utiliza 

izolatie termicã. Se recomandã a se utiliza izolaþie termicã 

Dykasol, dacã din combinaþia aerului interior cu o umiditate 

relativã ridicatã rezultã formarea condensului. De exemplu, 

un traseu de conducte Vacurain amplasat deasupra 

tavanelor unui magazin sau a unui birou, de obicei ar trebui 

sã  aibã termoizolaþie.

Conductivitatea termicã a izolaþiei Dykasol de 0,05W/m°C, 

este suficienta pentru a preveni apariþia condensului în 

majoritatea cazurilor. Tabelul 2.1 oferã o privire de 

ansamblu a relaþiei dintre temperatura camerei, umiditatea 

relativã a aerului ºi temperatura punctului de rouã.

Considerând o temperaturã a precipitaþiilor (temperatura 

conductei) de 6°C, conducta va trebui izolatã în aria 

marcatã cu albastru, deoarece temperatura punctului de 

rouã este mai mare decât temperatura conductei , astfel 

formându-se condensul.

In general se poate afirma cã un sistem Vacurain necesitã 

izolare termicã în spaþiile destinate persoanelor, cum ar fi 

birouri, magazine, spaþii de prezentare etc.

þ

Tabelul2.1 prezintã rela?ia dintre temperatura camerei, 

temperatura conductei, umiditatea relativã a aerului ºi 

temperatura punctului de rouã.

2.7 Izolaþia fonicã

In cazul în care trebuie redus nivelul de zgomot, este posibil 

ca sistemul Vacurain sã  fie izolat cu Dykasol izolaþie 

acusticã. Acest produs are proprietatea de amortizare 

sonorã ridicatã ºi se poate obþine o reducere a nivelului 

sonor cu aprox 20dB(A) (vezi graficul 2.1)

Conductivitatea termicã a izolaþiei acustice Dykasol este 

aceeaºi cu conductivitatea izolaþiei termice Dykasol 

prezentatã în secþiunea anterioarã.

Temperatura camerei DP RL=50% DP RL=60%

O Temperatura conductei = 6 C

Izolare necesarã

Nivel de zgomot

fãrã izolaþie dB(A)

Nivel de zgomot

cu Dykasol dB(A)

A nu se izola

Graficul 2.1 

Proprietãþile 

acustice ale 

izolaþiei Dykasol 

pentru o coloanã 

de 110mm
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3.1 Intensitatea ploii de calcul

Dimensionarea sistemului sifonic de canalizare a apelor 

pluviale trebuie realizat conform normelor europene pentru 

cã la noi în arã încã nu sunt reglementate.

In majoritatea þãrilor, sistemele de canalizare pluvialã sunt 

dimensionate conform standardelor în vigoare ºi utilizeazã 

intensitãþi ale ploii, specifice regiunii respective. De exemplu 

plouã mult mai puternic la nord de Alpi, decât pe coastã.

România este structuratã conform STAS 9470/73 în 20 de 

zone cu reprezentare graficã sub forma unor diagrame, 

însã în lipsa unor date meteorologice actualizate, 

intensitatea ploii poate fi consideratã de 300litri pe secundã 

pe hectar. Aceasta este egalã cu 0,03l/s.m² , ceea ce 

înseamnã cã pe o arie de un metru pãtrat cade 1 litru de 

apã în aprox. 33secunde. Aceastã valoare se atinge în 

timpul ruperilor de nori.

Un sistem cu vacuum func ioneazã la capacitate maximã 

doar daca þevile au dimensiunea corectã. Acest lucru 

presupune cã pentru o intensitate a ploii de 0,03l/s.m², 

toate conductele sunt pline, cu toate ca þevile au 

diametrele cele mai mici posibil.

Apa de ploaie ce cade pe sau contra faþadei alãturate , 

mãreste cantitatea de apã de pe acoperiºul respectiv ºi 

trebuie consideratã la dimensionare.

þ

þ

O privire de ansamblu asupra cerinþelor ºi a valorilor de 

referinþã pentru calcul prezentate în norma europeanã, este 

descrisã mai jos

2F = b x l (m )

Se admite cã ploaia cade pe suprafaþã sub un anumit 

unghi datoritã vântului. Prin urmare, dimensionarea 

canalizãrii pluviale interioare nu admite proiecþia orizontalã a 

suprafetei acoperiºului, ci a unei suprafete efective.

Din moment ce ploaia nu cade perfect vertical, ºi peretii 

prezintã un rol pentru sistemul de canalizare. O suprafaþã 

de calcul trebuie consideratã pentru acoperiºurile 

adiacente unor fatade sau pentru acoperiºurile construite 

din mai multe pãr i cu înclinãri diferite.

(vezi figura 3.1)

Pentru un acoperiº realizat din mai pãr i cu suprafeþe 

diferite, lãþimea suprafeþei de calcul reprezintã lãþimea 

efectivã. Pentru un acoperiº compus dintro singurã 

suprafaþã, lãþimea efectivã trebuie masuratã paralel cu 

suprafaþa acoperiºului (nu proiec ia orizontalã)

Un factor de reducere a lãþimii efective (â) poate fi aplicat în 

func ie de unghiul pe care îl face suprafaþa de calcul cu 

suprafaþa orizontalã (vezi tabelul3.1)

3.2 Calculul suprafeþei acoperiºului

Suprafaþa acoperiºului (F) trebuie determinatã ca produsul 

dintre lãþimea efectivã (b) ºi lungime (l).

3.3 Factori de reducere a lãþimii efective(â)

þ

þ

þ

þ
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3.4 Reducerea datoratã întârzierii cu care se revarsã apele de ploaie (á)

Pentru acoperiºurile plate, scurgerea apei este încetinitã. Aceastã întârziere depinde de un numãr de factori, inclusiv tipul 

învelitorii acoperiºului. La proiectarea unui sistem de canalizare pluvialã interioarã, intensitatea ploii de calcul de 0,03l/s*m² 

trebuie corectatã cu un factor á (vezi tabelul 3.1).

Tabelul 3.1 Factorii de reducere á ºi â

Intensitatea ploii
2i = 0.03 l/s*m

Acoperiº
plat

Acoperiº plat
cu pietriº

Acoperiº cu vegetaþie cu panta
ºi grosimea stratului în cm

Panta suprafeþei acoperiºului

3.5 Suprafaþa de calcul a acoperiºului

Figura 3.1 Exemple de

acoperiºuri simple ºi

compuse

Suprafaþa de calcul a acoperiºului reprezintã produsul 

dintre lãþimea efectivã (b) ºi lungimea (l) acoperiºului. vezi 

figura 3.1. Pentru acoperiºurile compuse dintro secþiune, 

lãþimea efectivã a acoperiºului trebuie masuratã paralel cu 

suprafaþa acoperiºului ( nu se utilizeaza proiecþia orizontalã)

In cazul acoperiºurilor compuse din mai multe secþiuni, 

lãþimea efectivã trebuie masuratã paralel cu suprafata de 

calcul pentru suprafeþe compuse. (vezi b-2 în figura 3.1)

3.6 Debitul de calcul pentru ape pluviale conform 

reglementãrilor la nivel european

Unde: 

3.6’ Debitul de calcul pentru ape pluviale conform 

reglementãrilor legisla?iei române?ti STAS 1795-87

Unde: 

Debitul de calcul pentru conducte sau sistem este egal cu : 

Qh= á*i*â*F

Qh= debitul apei de ploaie în l/s

á=factorul de reducere pentru intensitatea ploii

i=intensitatea ploii de calcul în l/s*m²=0,03 l/s*m²

â=factorul de reducere pentru lãþimea acoperiºului

F=suprafaþa acoperiºului în m²

Debitul de calcul pentru ape meteorice: 

Qc=0,0001x i x Ø x Sc (l/s)

- intensitatea ploii de calcul din STAS 9470/73, stabilita în 

functie de frecventa normata a ploii de calcul conform 

STAS 1846/90 în func ie de clasa de importan ã a clãdirii si 

durata “t”a ploii de calcul unde “t” se determinã cu formula: 

t=tCS+l/v 

Ø = coeficient de scurgere în func ie de tipul suprafe ei 

respective

Sc = suprafa a de calcul – pentru suprafe e inclinate cu un 

unghi mai mic sau egal cu 60°

Sc=S*cosá

þ þ

þ þ

þ þ
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3.7 Dimensionarea conductelor

Cele mai importante informaþii sunt:

Pentru a obþine varianta optimã, DYKA utilizeaza un 

program de calcul pe computer, care realizeazã cea mai 

bunã combinaþie posibilã a diametrelor. Dimensionarea 

pentru sistemul Vacurain se bazeazã pe cerintele impuse 

de normele în vigoare. Dacã sunt furnizate informaþiile 

corecte, compania DYKA pune la dispoziþia clientilor 

proiectarea sistemului.

- Lungimea clãdirii

- Lãþimea clãdirii

- Inãlþimea clãdirii

- Direcþia pantelor acoperiºului

- Inclinarea acoperiºului

- Poziþia doritã pentru coloane

- Pozitia conductelor subterane

Un exemplu de dimensionare aºa cum poate fi furnizat de 

DYKA este prezentat în paginile urmãtoare.

Compania DYKA furnizeazã Vacurain ca ºi un sistem 

complet, inclusiv breviare de calcul ºi scheme. Notele 

de calcul finale sunt protejate ºi nu pot fi modificate 

fãrã o recalculare a întregului sistem. 

Dacã intervin modificãri, atunci o nouã dimensionare 

va trebui facutã de catre DYKA

NOTÃ:

3.8 Exemplu de dimensionare a unui sistem de 

canalizare interioarã pluvialã

Rezultatul dimensionãrii pe computer este compus din 

douã pãrþi:

3.9 Vedere izometricã

Figura 3.2 Vedere izometricã

In acest exemplu de calcul se va considerã o clãdire cu 

urmatoarele dimensiuni:

- Lãþime 30m

- Lungime 35m

- Inalþime 7m

- Acoperiº plat, având coama din centru pe latura lungã a 

cladirii

- Înclinare 15mm/m=1,5%

- O singurã coloanã întrunul din colþuri a fost aleasã.

- O schemã izometricã (vezi figura 3.2)

- Breviare de calcul (vezi tabelul 3.2)

Vederea izometricã prezintã cladirea ºi conductele din 

perspectiva tridimensionalã (vezi figura 3.2)

Vederea izometricã trebuie consideratã ca ºi o schemã. La 

paginile 44-47 sunt prezentate metodele de racord a 

receptorilor la colectorul principal prin intermediul 

furtunurilor flexibile Vacurain. Numerele de ordine din 

schema corespund numerelor de ordine din coloana 

tabelului( vezi tabelul 3.2)

Deasemenea sunt furnizate ºi diametrele þevilor în 

mm ºi lungimile în m
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3.10 Rezultatele dimensionãrii

Tabelul 3.2 Breviar de calcul

Un exemplu de breviar de calcul este prezentat ulterior:

Furtunuri flexibile

Legendã – furtunuri flexibile

Pos. no. Numãrul de ordine

Diam. (mm) Diametrul furtunului flexibil

Height (mm) Înãlþimea dintre suprafaþa acoperiºului 

ºi cota colectorului orizontal

Flow (l/s) Debitul real l/s

Flow (%) Raportul faþã de debitul de calcul la 

100%

B45 Numãrul coturilor la 45 grade dintre 

receptor ºi colectorul orizontal

B90 Numãrul coturilor la 90 grade dintre 

receptor ºi colectorul orizontal

T-piece Numãrul pieselor de ramifica ie dintre 

receptor ºi colectorul orizontal

Leq Lungimea echivalentã : un fiting 

produce o pierdere localã de sarcina. 

Aceastã pierdere de sarcina este echivalentã cu 

o anumitã lungime de conductã

Velocity (m/s) Viteza de curgere a apei

Resistance (kPa) Pierderea de sarcinã calculatã la 

fiecare receptor

þ

Conducte

Diferen a dintre suma debitelor ini ialã ºi finalã este de 7%þ þ

Presiuni

Debitul iniþial pe coloanã este de 7,5l/s- debitul minim din

conducta orizontalã este de 4,8l/s. Aceasta îndeplineºte

cerinþa de bazã.

Legendã - conducte

Pos. no.

Type

Diam. (mm)

Numãrul de ordine

Tip L=colector orizontal

S=coloanã

G=conductã subteranã

Diametrul conductei

Lenght (mm) Lungimea tronsonului de conductã 

pentru numãrul respectiv

Flow (l/s) Debitul real al apei de ploaie pentru 

tronsonul respectiv

B45 Numãrul coturilor la 45 grade pentru 

tronsonul respectiv

B90 Numãrul coturilor la 90 grade pentru 

tronsonul respectiv

T-in Numãrul pieselor de ramificaþie

Leq Lungimea echivalentã : pierdere localã 

de sarcina întrun fiting este echivalentã cu 

pierderea de sarcina liniarã pe o anumitã 

lungime de conductã. Lungimea totalã 

echivalentã se calculeazã însumând 

lungimea realã a conductelor cu 

lungimea echivalentã pentru fiecare 

fiting.

Velocity (m/s) Viteza de curgere a apei

Resistance (kPa) Pierderea de sarcina calculatã pentru 

tronsonul respectiv

17MANUAL TEHNIC VACURAIN
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3.11 Explicarea rezultatelor dimensionarii

Tabelul include informaþii despre furtunurile receptorilor ºi 

tronsoanele de conductã pentru fiecare circuit. Numerele 

de ordine pentru furtune ºi conducte sunt date în coloane. 

Aceste numere corespund numerelor din schema 

izometricã.

Informaþii suplimentare despre diametrul furnurilor, vitezã, 

debit , diferenþa în procente faþã de debitul iniþial ºi tipul 

fitingului sunt prezentate pentru fiecare numãr de ordine , 

dispuse pe rânduri în tabelul de calcul despre furtunuri

Debitul iniþial reprezintã valoarea care se obþine împãrþind 

uniform suprafaþa acoperiºului în arii egale. Aceste arii 

egale genereazã valori egale ale debitului ce trebuie 

canalizat.

Un sistem cu vacuum, aºa cum este Vacurain, dreneazã 

debite inegale de apã. Valoarea acestor debite nu trebuie 

sã  varieze prea mult de la valoarea initialã care a fost 

calculatã.

Debitul din fiecare receptor nu este acelaºi deoarece 

receptorii au pozi ii diferite în sistemul de þevi. Astfel rezultã 

pierderi de sarcinã diferite pe fiecare circuit al sistemului. 

Pierderea de sarcinã totalã depinde de diametrul ºi 

lungimea conductelor, de pierderea de sarcinã localã în 

fitinguri( coturi, ramifica ii, reduc ii).

þ

þ þ

Pierderea de sarcinã generatã de elementele sistemului 

este calculatã pe baza modificãrilor geometriei sistemului ºi 

a debitului.

Informaþiile suplimentare despre restul sistemului Vacurain 

sunt prezentate în tabelul pentru conducte.

In coloana despre tipul conductei, se face deosebire între 

conductele orizontale – colectoare (L), coloane (S) ºi 

conductele subterane (G). Acest tabel oferã informaþii 

despre diametrele ºi lungimile tronsoanelor de conducte ºi 

prezenþa diferitelor tipuri de coturi sau teuri.

Deasemenea existã informaþii despre debite, viteze ºi 

pierderile de sarcinã.

Informaþiile despre deviaþiile debitelor faþã de valorile iniþiale 

sunt prezentate sub tabel.

Tabelul de la partea inferioarã aratã cã diferenþa de 

presiune dintre receptori este minimã. Acest fapt este 

necesar pentru a mentine sistemul în echilibru. Daca 

sistemul se dezechilibreazã, astfel rezultã debite 

semnificativ diferite. Acest diferenþe sunt prezentate în 

procente în coloana din primul tabel.

Dupa ce se realizeazã calculul hidraulic, se furnizeazã lista 

de materiale. Devizul ce se poate furniza pentru fiecare 

proiect, are la bazã aceastã listã de materiale.
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4.1 Regulile montajului

Informaþii generale

Din punct de vedere al condiþiilor de garanþie , este permis 

a se utiliza doar articolele din gama Vacurain sau articolele 

care întrunesc cerinþele de calitate descrise mai jos.

Garanþia sistemului Vacurain va rãmâne validã doar dacã 

se utilizeazã conducte ºi accesorii Vacurain

Nu este permis a se utiliza mufe cu manºoane de 

cauciuc ºi nici piese de dilatare în conductele 

orizontale, cu exceptia cazurilor când DYKA specificã 

acest lucru.

Condiþii constructive

Punctul fix se va ancora de un element de rezistenþã al 

clãdirii. (vezi figura 4.1)

Grinzile pot fi utilizate pentru prinderea suporþilor punctelor 

fixe. Prinderea de panourile acoperiºului, cãpriori, pane, 

stâlpi, pereþi, montanþi ºi/sau alte elemente constructive 

trebuie realizatã numai de comun acord cu beneficiarul 

ºi/sau constructorul , þinând cont de instrucþiunile acestora. 

DYKA propune traseul conductelor în masura în care a fost 

informatã prin schemele ºi specificaþiile care i-au fost puse 

la dispoziþie.

NOTÃ:

Orice modificare asupra traseului þevilor are consecinþe 

asupra proiectului.

DYKA furnizeazã Vacurain ca ºi un sistem complet , 

inclusiv scheme ºi breviare de calcul. Rezultatele 

dimensionãrii sunt protejate.  Orice modificare a 

traseului conduce la reproiectarea sistemului.

Un sistem Vacurain este considerat un ansamblu de 

conducte cu unul sau mai mulþi receptori racordaþi la 

acestea.

NOTÃ:

Figura 4.1 Exemplu de construcþie a unui punct fix

4.2 Schema sistemului Vacurain
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4.3 Componenþa sistemului de þevi

Sistemul de conducte se compune din urmatoarele:

Figura 4.3 Denumirea componentelor din sistemul Vacurain

1. Receptori

2. Furtunuri flexibile

3. Cârlige de susþinere

4. Colectorul orizontal

5. Conducta de transport

6. Coloanele

7. Elemente de susþinere universale

8. Puncte fixe pentru: 

conducta de racord, 

colectorul orizontal, 

conducta de transport, 

coloanã, 

9. Piesa de dilatare de la baza coloanei

10. Punct fix înaintea piesei de dilatare

11. Conducta subteranã

Puncte fixe suplimentare trebuie adãugate în funcþie de 

lungimea sistemului ºi de orice modificãri de direcþie a 

colectoarelor ºi a conductelor de transport. Scopul utilizãrii 

acestor puncte fixe este de absorbi tensiunile din sistem 

care altfel ar solicita îmbinãrile sistemului. Receptorii ºi 

furtunurile acestora trebuie racordate la colectorul orizontal 

conform exemplelor relevante prezentate la paginile 44-47.

4.4 Cârlige de susþinere a conductelor orizontale
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4.6 Etapele procesului de instalare

4.7 Sfaturi pentru montaj

Sistemul Vacurain poate fi instalat simplu ºi uºor. În timpul 

montajului trebuie respectate urmãtoarele etape:

1. Stabiliþi locul din acoperiº în care se va amplasa 

receptorul Vacurain

2. Montaþi receptorul de terasã

3. Stabiliþi traseul colectorului orizontal

4. Dacã este necesar , stabiliþi poziþia punctelor fixe pentru 

colector

5. Stabiliþi lungimea tijelor de suspendare;

6. Stabiliþi lungimea tronsoanelor conductei dintre receptori;

7. Prindeþi elementele de susþinere de construcþie ºi aliniaþi-

le;

8. Prindeþi cârligele de tije;

9. Aliniaþi cârligele de susþinere;

10. Îmbinaþi prin “click” furtunurile flexibile de diametre 

corespunzatoare, de receptori

11. Montaþi tronsoanele de þeavã ºi fitingurile pe cârligere 

de susþinere;

12. Îmbinaþi prin lipire tronsoanele ºi fitingurile necesare

13. Montaþi reducþiile ºi coturile dintre furtunul flexibil ºi 

piesa de ramificaþtie a colectorului

14. Imbinaþi prin “click” furtunul flexibil la conducta 

orizontala

Se recomandã a se pregãti tronsoanele de þeavã în 

lungimile necesare, pe podeaua din ºantier, apoi, cu 

ajutorul schelei mobile, conducta sã  fie montatã pe 

cârligele de sustinere. Doar o parte din îmbinãrile prin lipire 

se pot face de pe schelã. În general se acceptã o eroare 

de 10-30cm, care nu ar cauza probleme deosebite. 

Diferenþele faþã de dimensiunile exacte, pot fi uºor 

corectate prin conexiunea de la receptor, micsorând sau 

crescând uºor lungimea ramificaþiei. (executata 

perpendicular sau paralel cu colectorul orizontal).

4.5 Uºurinþa montajului

Figura 4.4 Receptor de terasã Vacurain

DYKA ºi-a concentrat atenþia pentru a spori uºurinþa 

montajului ºi fiabilitatea. Diferitele tipuri de receptori, care 

pot fi utilizate pentru fiecare tip de învelitoare a acoperiºului, 

garanteazã simplitatea ºi fiabilitatea. DYKA furnizeazã 

diferite grosimi ale plãcilor izolatoare ce se monteazã sub 

receptori, care pot varia de la 7-13cm precum figura 4.4, în 

scopul de a se putea instala sistemul independent de cei 

care realizeazã acoperiºul. Receptorii trebuie instalaþi în 

punctele cele mai joase ale acoperiºului ºi se alege 

grosimea plãcilor izolatoare astfel încât receptorii trebuie sã  

fie montaþi cu cel putin 10mm mai jos faþã de suprafaþa 

acoperiºului.

1. parafrunzar

2. elementul principal al receptorului

3. pachetul de plãci izolatoare
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Dilatãri ºi contracþii

In perioada de utilizare, un sistem Vacurain va fi supus 

dilatãrii sau contracþiei , datoritã variaþiei de temperaturã. 

Cu toate cã þeava de PVC-U modificat are un coeficient de 

dilatare redus (0,06mm/m°C), pentru sistemele foarte lungi 

trebuie luate mãsuri suplimentare, cum ar fi montarea mai 

multor puncte fixe sau cârlige de susþinere.

Calculul alungirii liniare

Conducta se va alungi sau contracta în funcþie de 

schimbãrile de temperaturã. Cât de mult se alungeºte sau 

se contractã , depinde de diferenþa de temperaturã. Un 

important factor pentru aceasta este lungimea tronsonului 

de þeavã ºi temperatura din timpul instalãrii. Deasemenea 

sunt importante ºi temperaturile minime ºi maxime la care 

va fi supus sistemul. 

Exemplele urmãtoare prezintã importanþa pe care o are 

modul în care sunt îmbinate conductele.

Figura 4.5 este valabilã pentru toate exemplele

Alungirea sau contracþia maximã permisã pentru un 

colector orizontal este 200mm.

Figura 4.5

Modificãrile lungimii þevii cauzate de schimbãrile de 

temperaturã , pot fi calculate cu urmatoarea formulã:

ÄL=Alungirea [mm]

á=coeficient liniar de dilatare [mm/m°C]

L= lungimea conductei [m]

ÄT= diferenþa de temperaturã Tmax-Tmin [°C]

F=punct fix

á(PVC)=0,06mm/m°C

Unul dintre avantajele majore ale sistemului Vacurain este 

flexibilitatea. Alungirea sau contracþia conductelor 

sistemului Vacurain este absorbitã prin utilizarea furtunurilor 

flexibile Vacurain. Prin urmare, sistemul se poate alungi sau 

contracta cu pana la 200mm, fãrã însã a se creea tensiuni 

prea mari. Cu toate acestea, este foarte important , sã  se 

respecte o anumita metodã de montaj.

Colectorul orizontal se monteazã pe ancore de sustinere tip 

cârlig jumatate deschis. Conductele sistemului Vacurain, 

susþinute în acest mod , sunt la toate la acelasi nivel. Un 

colector orizontal va avea ,întotdeauna, o serie de mai 

multe diametre pe lungimea sa . Prin utilizarea reducþiilor 

excentrice de diferite diametre, generatoarea superioarã a 

douã tronsoane de þeavã va fi la aceeasi înãlþime la 

trecerea cãtre un diametru superior. Astfel, colectorul 

orizontal va fi întotdeauna la aceeaºi cotã.

La proiectarea cârligelor de susþinere a fost luat în 

considerare faptul ca þeava trebuie sã  fie aliniatã superior 

la aceeaºi cotã. La montajul cârligelor de susþinere se va 

realiza alinierea lor la partea superioarã, astfel încât partea 

superioarã a conductei va fi deasemenea aliniatã chiar ºi 

pentru diametre diferite. Pe schemã se prezintã montajul 

cârligelor de susþinere pentru diferite diametre. (vezi figura 

4.7).

Unde 

4.8 Conducte orizontale
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Aceste cârlige pot fi prinse cu tije filetate M8. Tijele trebuie 

ancorate de acoperiº sau de structura de rezistenþã a 

acestuia. Susþinerea tijelor de acoperiº sau de elementele 

de structurã nu face parte din sistemul Vacurain.

Sistemul trebuie ancorat de acoperiº astfel încât sã  fie 

garantatã o susþinere fiabilã. Este obligariu faptul ca 

ancorarea sã  nu producã balans.

Se recomandã o prindere rigidã a tijelor de acoperiº sau de 

structura de rezistenþã. Aceasta va preveni faptul ca 

sistemul de þevi sã  intre în rezonanþã în timpul utilizarii.

Deasemenea ºi grinzile se pot utiliza pentru ancorarea 

sistemului.

Distanþa dintre cârligele de susþinere trebuie sã  

respecte valorile prezentate în tabelul 4.1 

Tabelul 4.1 Distan?a de la centru la centru, dintre cârligele 

Vacurain ºi greutatea conductei pline cu apa pe metru ºi 

pentru un cârlig.

Diametrul
conductei

(mm)

Distanþa
simetricã
maximã
dintre

cârlige (cm)

Greutatea
conductei

plinã 100% pe
m (kg)

Greutatea
conductei

plinã 100%
pe cârlig (kg)

Notã:

Un cârlig de susþinere Vacurain trebuie întotdeauna 

instalat la cel putin 20cm de un fiting.

Figura 4.6 Distanþa minimã de la un cârlig la un fiting este 

20cm.

Figura 4.7 Privire de ansamblu peste gama de cârlige de 

susþinere cu diametre de la 40mm la 200mm.

Fiting Cârlig
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4.9 Amplasarea punctelor fixe pentru colectoare orizonatele

Unele exemple ar fi:

In unele cazuri este necesar a se creea puncte fixe suplimentare pe colectorul orizontal.

Pentru conducte orizontale mai lungi de 80m , un punct fix va trebui amplasat pe traseul conductei, înainte de racordul la 

conducta verticalã.

Pentru colectoare care au schimbãri de direcþie sau în locul unde se îmbinã mai multe conducte orizontale, sunt necesare 

puncte fixe.

Motivul pentru care se prevãd puncte fixe , este acela de absorbi forþele de reacþiune care se produc datoritã schimbãrilor 

de direcþie.

Tensiunile create în ramificaþii sau coturi, sunt absorbite de construcþia punctului fix.

Amplasarea punctului fix pentru un singur colector orizontal mai lung de 80m, se realizeazã cu puþin înaintea cotului dupã 

care urmeazã tronsonul vertical.

Figura 4.8 Pozi?ia punctelor fixe pentru conductele 

orizontale

Acest punct este prezentat în exemplul A.(vezi figura 4.8)

Exemplul B prezintã un colector orizontal care îsi schimbã 

direcþia în plan orizontal la capãt. Un punct fix este necesar 

a se instala la capãtul tronsonului colector înaintea cotului 

de 90grade de la schimbarea de direcþie.

Un alt exemplu care poate apãrea este prezentat în figura 

C. Puncte fixe vor trebui amplasate aproximativ cu 2m 

înaintea coturilor de 90grade în poziþia prezentatã în figura.

Exemplul A Exemplul B Exemplul C

Puncte fixe
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O serie de exemple de calcul sunt prezentate în continuare:

Aceste calcule determinã modificãrile de lungime a tronsoanelor de þeavã datoritã diferenþelor de temperaturã. Formula 

utilizata este ÄL=á*L* ÄT(vezi pagina 20)

Metodele de racord 2,3 ºi 4 sunt derivate din metoda 1, 

prin urmare ºi ele pot fi utilizate.

Lungime    L=101m

Temperatura de montaj       Tinstal=5°C

Temperatura maximã presupusã Tmax=38°C

Temperatura minimã presupusã Tmin=0°C

Acest exemplu aratã cã alungirea unei conducte de 101 m 

este de 200mm pentru o diferenþã de temperatura de 

33°C( între temperatura de montaj ºi temperatura maxim 

presupusã). Contracþia datoritã temperaturii minime este de 

24mm. în acest caz se poate folosi metoda 1 sau metodele 

derivate 2,3 sau 4

Deasemenea , acest exemplu prezintã faptul cã pentru 

aceastã lungime de conductã se poate monta numai întrun 

spatiu cu o diferenþã de temperaturã maximã de 33°C. 

Daca alungirea este mai mare de 200mm, acest lucru 

poate cauza tensiuni dãunatoare în fitingurile, receptorii ºi 

furtunurile Vacurain.

Exemplul 3

Exemplul 1

Exemplul 2 

Lungime    L=80m

Temperatura de montaj      Tinstal=20°C

Temperatura maximã presupusã   Tmax=40°C

Temperatura minimã presupusa    Tmin=0°C

Acest exemplu aratã cã o conductã orizontala de 80m se 

alungeºte sau se contractã cu 96mm, pentru o diferenþã de 

temperaturã de 20°C ( între temperatura de montaj ºi cea 

maximã sau minimã). Conform acestui exemplu un colector 

de 80m Vacurain , poate fi montat respectând oricare 

metoda de racord(vezi paginile 44-47)

Lungime    L=80m

Temperatura de montaj       Tinstal=5°C

Temperatura maximã presupusã Tmax=40°C

Temperatura minimã presupusã Tmin=0°C

Acest exemplu determinã alungirea colectorului cu 168mm 

pentru o diferenþã de temperaturã de 35°C(între 

temperatura de montaj ºi cea maxim presupusã) ºi 

contractarea cu 24mm datoritã unei temperaturi minime 

presupuse de 0°C

Dacã modificarea lungimii conductei este între 100 ºi 

200mm, sistemul Vacurain trebuie montat conform metodei 

1.
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Diametrul
conductei

(mm)

Distanþa
simetricã
maximã
dintre

cârlige (cm)

Greutatea
conductei

plinã 100% pe
m (kg)

Greutatea
conductei

plinã 100%
pe cârlig (kg)

4.10 Montajul punctelor fixe pentru conductele 

orizontale

Tabelul 4.2 Distanþele dintre cârligele de susþinere Vacurain 

ºi greutatea conductei pline pe m ºi pe cârlig

Tabelul 4.2 Valori utilizate pentru distanþele dintre cârligele 

de suspendare

În anumite cazuri , va fi necesar a se acorda o atenþie 

deosebitã alungirii conductei orizontale. O combinaþie 

între amplasarea punctelor fixe ºi a lirelor de dilatare , 

va fi recomandatã pentru a preveni ca unele tronsoane 

de conductã sã nu fie supuse unor tensiuni prea mari.

Un punct fix poate înlocui un cârlig de susþinere 

Vacurain. Între punctele fixe ºi coturi, cârligele de 

susþinere Vacurain trebui utilizate la distanþele 

simetrice indicate în tabel.

Figura 4.9 aratã poziþia punctelor fixe, poziþia secþiunilor de 

conductã care se deplaseazã.

IMPORTANT

NOTÃ:

Figura 4.9 Poziþia punctelor fixe, poziþia secþiunilor de 

conductã care se deplaseazã.

Lb=lungimea porþiunii care se deplaseazã

F=punct fix

ÄL=alungire

F=simbolul punctului fix

Exemple

Formula utilizatã pentru determinarea lungimii porþiunii care 

se deplaseazã:

Tabelul de mai jos prezintã o serie de valori pentru aceastã 

lungime în funcþie de diametre ºi de alungirile considerate: 

25mm, 50mm, 75mm, ºi 100mm

Legenda:

Tabelul 4.3 Lungimile porþiunii dupã care trebuie montat 

punctul fix dupã un cot de 90grade.
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4.11 Montajul punctelor fixe pentru conducte verticale

Tabelul 4.4 Distanþa dintre suporþi pentru coloane

Coloanele sunt ancorate utilizând suporþi universali din oþel 

inoxidabil conform normei NEN2672

Un punct fix trebuie amplasat imediat dupã cotul de 90 

grade de unde începe coloana (vezi figura 4.10)

Acest lucru asigurã faptul cã dilatarea este liniara ºi este 

absorbitã de piesa de dilatare.

Piesa se va monta pe coloana Vacurain deasupra 

pardoselii.

Desemenea porþiunea de coloanã dupã piesa de dilatare 

trebuie sã  fie întro poziþie fixã.

De exemplu acest lucru se poate realiza utilizând un suport 

de punct fix sau încastrand conducta în pardoseala odatã 

cu turnarea betonului.

La îmbinarea coloanei cu piesa de dilatare trebuie utilizat 

lubrifiantul DYKA

Piesa de dilatare are o alungire maximã (vezi abþibildul de 

pe piesa de dilatare)

Când se monteazã coloana pe suporþi, aceleaºi distanþe 

simetrice trebuie utilizate precum în cazul conductelor 

orizontale (vezi tabelul 4.4)

adâncimea inserþiei

+/- 5 mm

(mm)

Figura 10 Coloane, puncte fixe ºi lire de dilatare.

1. Punct fix

2. Colier de ghidaj

3. Piesã de dilatare

4. Punct fix prin îngroparea în beton

Diametrul

conductei (mm)

Distanþa simetrica

maxima dintre cârlige (cm)
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5.3 Îmbinarea prin lipire

Adezivul pentru PVC se compune din agenþi de lipire 

dizolvaþi întrun solvent sau un amestec de solvenþi. Unul 

dintre agenþii de lipire este chiar PVC-ul.

Pentru a produce o bunã îmbinare , sunt necesare precizie 

ºi cunoºtinþe solide. 

Experienþa ºi cunoºtinþele despre cum se lipeºte PVC-ul 

sunt importante pentru a realiza o bunã îmbinare, mai ales 

în cazul diametrelor mari. Cunoºtinþele se pot obþine citind 

aceste instrucþiuni cu atenþie ºi la primele câteva lipituri sã 

fiþi ajutaþi de persoane cu experienþã. Pentru mai multe 

informaþii ºi pregatire, va rugãm sã contactaþi firma DYKA.

Ce presupune lipirea

Adezivul pentru PVC conþine substanþe de umplere, 

inclusiv PVC, care a fost dizolvat întrun solvent sau un 

amestec de solvenþi. Adezivul penetreazã suprafaþa 

pieselor de PVC, ce urmezã a fi lipite, ºi creeazã o îmbinare 

prin sudurã la rece. Astfel se formeazã un singur 

component din adeziv ºi piesele din PVC, dacã s-a utilizat 

tipul corect de adeziv cu tehnica corectã.

5.1 Informaþii generale

5.2 Lucrãri pregãtitoare

Tabelul 5.1 Modalitatea de recunoaºtere a ambalajului 

adezivului PVC ºi a substanþei decapante

Þevile ºi accesoriile Vacurain sunt fabricate din PVC-U 

modificat rezistent la ºocuri mecanice. Îmbinãrile prin lipire 

cu adeziv sunt utilizate pentru a racorda conductele ºi 

accesoriile între ele. Acest capitol explicã cum sã se 

realizeze o bunã îmbinare prin lipire.

- tãiaþi perpendicular conducta cu o trusã de tãiat þevi sau 

cu un fierãstrãu cu lamã cu dinþi fini

- îndepãrtaþi resturile sau inegalitãþile cu un cuþit, cu 

ºmirghel sau cu o pilã

- teºiþi muchia exterioarã a conductei sub un unghi de 10-

15 grade ºi pe o lãþime de cel puþin 20% din grosimea 

peretelui

- suprafeþele pe care doriþi sã le lipiþi, trebuie sã fie curate ºi 

uscate

- verificaþi pe uscat îmbinarea conductei cu fitingul

- mãsuraþi adâncimea de inserare ºi marcaþi-o pe 

conductã, pe cât posibil cu o bandã adezivã, astfel încât 

orice adeziv în exces sã poatã fi uºor ºters.
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Ce trebuie sã cunoasteþi despre lipirea racordurilor 

înainte de începerea montajului

Prin urmare, pentru a produce o bunã îmbinare prin lipire, 

este important sã  aveti minime cunoºtinþe despre lipire. În 

continuare sunt descrise principiile de bazã, care trebuie 

urmate la fiecare lipire.

1. Agentul decapant DYKA realizeazã mai mult decât o 

curãþare ºi o degresare. Acesta penetreazã stratul 

superficial al conductei din PVC, facându-l mai poros pe 

porþiunea respectivã. Prin urmare, suprafaþa, ce urmeazã a 

fi lipitã, devine moale ºi diluatã(modelabilã), astfel încât o 

îmbinare prin lipire sã se poatã realiza.

2. Adezivul penetrezã aceastã suprafaþa superficialã a 

porþiunii de îmbinare. Adezivul penetreazã suprafaþa cu atât 

mai bine ºi mai rapid, cu cât componentele au fost 

impregnate cu substanþã de curãþare dinainte ºi au stat mai 

mult timp în lichid. Timpul de penetrare este mai lung pe 

vreme rece decât pe vreme cãlduroasã.

3. Utilizaþi tipul corect de adeziv (vezi tabelul 5.1) ºi 

mãrimea corectã de pensulã(vezi lista cu Materiale ºi 

Unelte). Utilizaþi doar pensula prevazutã în flacon aºa cum 

apare încris pe cutie.

4. Utilizaþi o cantitate suficientã de adeziv. Agitaþi adezivul ºi 

menþineþi-l în fazã lichidã. Dacã în prealabil se observã ca 

este un spaþiu gol între cele douã pãrþi, atunci trebuie sã 

aplicaþi mai multe straturi de adeziv. Fiecare strat nou 

trebuie adãugat înainte ca cel anterior sã se usuce. Prin 

urmare, nu asteptaþi niciodatã ca stratul de adeziv sã se 

usuce complet, înainte de a aplica urmãtorul strat.

5. Conducta ºi fitingul trebuie îmbinate dintro singurã 

miºcare, pânã când adezivul este încã umed ºi suprafaþa 

de PVC este încã modelabilã. Acest lucru va asigura faptul 

ca ambele pãrþi vor fuziona pentru a forma o singurã piesã.

6. Proprietãþile de dizolvare a adezivului pot dãuna 

îmbinarii, dacã se utilizeazã prea mult adeziv sau dacã 

existã residuuri. Îndepãrtaþi orice exces de adeziv imediat.

7. Îmbinarea va începe sã se formeze, atunci când adezivul 

începe sã se usuce ºi sã se întãreascã.  În cazul unei 

îmbinãri exacte ºi fara adeziv, atunci cele douã pãrþi se vor 

etanºa rapid. Acestea vor fi capabile sã suporte tensiuni 

mecanice chiar ºi înaintea întãririi complete a adezivului. 

Pentru îmbinãri mai largi, straturile de adeziv vor produce 

legatura ºi etanºarea dupã un timp puþin mai îndelungat. 

Dacã un fiting trebuie lipit la ambele capete, atunci 

trebuie sã fie lasatã prima lipiturã sã se usuce perfect, 

înaninte sã se execute cea de-a doua. Acest lucru 

previn faptul ca prima lipiturã sã nu fie rotitã în timp ce 

se executã cealaltã, înainte de uscarea completã. 

NOTÃ:
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5.5 Conditii de utilizare pentru adeziv

5.6 Pregãtirea þevilor pentru îmbinare

Adezivul DYKA este livrat gata de utilizare. Adezivul trebuie 

agitat bine înainte de utilizare. Verificaþi vâscozitatea 

adezivului. Adezivul cu o vâscozitate bunã curge de pe 

pensulã sub formã de picãturi. Atunci când adezivul nu 

curge liber de pe pensulã sau curge continuu, deja nu mai 

are vâscozitatea corectã. Nu diluaþi adezivul! Þineþi pensula 

imersatã în adeziv pânã la urmãtoarea îmbinare. Pãstraþi 

adezivul protejat de razele soarelui ºi cu capacul ermetic 

inchis!

Depozitaþi adezivul pentru PVC întrun loc uscat, la o 

temperaturã cuprinsã între 5ºi25°C. Adezivul poate fi 

pãstrat pânã la 18 luni, dacã este depozitat corect ºi cu 

capacul bine închis. Nu utilizaþi adezivul dacã a expirat! Nu 

utilizaþi adezivul cu altã vâscozitate faþã de cea originalã.

Odatã ce capacul filetat a fost deschis, atunci flaconul nu 

mai poate ºi închis ermetic.

Tãiaþi perpendicular conducta cu o trusã de tãiat þevi sau 

cu un fierãstrãu cu lamã cu dinþi subþiri. Îndepãrtaþi resturile 

sau inegalitãþile cu un cuþit, cu ºmirghel sau cu o pilã, 

pentru a preveni faptul ca adezivul sã  fie rãzuit în timpul 

îmbinãrii, ceea ce ar conduce la o legãturã slabã.  

5.4 Materiale ºi unelte necesare

Aveþi nevoie de urmãtoarele unelte pentru a realiza o 

îmbinare cu adeziv cu PVC

Tabelul 5.2 Relaþia dintre diametrul conductei ºi tipul de 

pensulã

- trusã de tãiat(furnizatã de cãtr DYKA) sau un fierãstrãu cu 

dinþi subþiri

- material curat ºi fãrã scame sau hârtie creponatã albã

- substanþã de curãþare DYKA 

- creion

- adeziv DYKA (vezi tabelul 5.1 pentru alegerea tipului 

corect de adeziv)

- pensule (vezi tabelul 5.2)

Utilizaþi pensule cu pãr (pensulele cu fire din plastic se vor 

dizolva în adeziv ºi vor deveni rapid inutilizabile)

Tipul de pensula (rotundã sau platã) ºi mãrimea depinde de 

diametrele condcutelor. O privire de ansamblu asupra 

tipurilor de pensule utilizate este prezentatã în continuare.
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Diametrul
conductei

Tipul
pensulei

Dimensiunea
pensulei

Pânã la 40 mm

Între 50 ºi 75 mm

Între 90 ºi 200 mm

Rotundã

Platã

Platã
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Figura 5.1 ªanfrenarea capãtului conductei.

La îmbinãrile prin lipire, conducta trebuie ºanfrenatã la 

capete pe o distanþã de cel puþin 10% din grosimea 

peretelui conductei, sub un unghi cuprins între 10° ºi 15°, 

aºa cum este prezentat în figura 5.1. Debavuraþi muchiile 

interioare ºi exterioare, cu un ºmirghel sau o pilã.

Suprafaþa pregãtitã pentru lipire trebuie sã fie curatã ºi 

uscatã. Verificaþi dacã conducta se potriveºte corect în 

fiting, inspectând vizual mãrimea golului dintre cele douã 

piese. Mãsuraþi ºi marcaþi adâncimea de inserare ºi 

poziþionaþi fitingul pe direcþia doritã. Nu utilizaþi obiecte 

ascuþite pentru inscripþionare. Dacã sistemul se va monta 

la vedere, puteþi marca adâncimea de inserare cu banda 

adezivã, astfel încât sã îndepãrtaþi uºor excesul de adeziv.

Decaparea

Curãþaþi perfect capãtul conductei ºi interiorul fitingului cu o 

lavetã curatã sau hârtie creponatã ºi substanþã decapantã 

DYKA. Asteptaþi pâna când substanþa s-a evaporat ºi 

obiectele s-au uscat. ªtergeþi orice urmã de condens ce 

poate apãrea.

1. Tãiaþi perpendicular conducta 2. Marcaþi adâncimea de inserare 3. Debavuraþi muchia exterioarã a

conductei

4. Debavuraþi muchia interioarã a

conductei

5. ªanfrenaþi 6. Curãþaþi capãtul conductei cu

substanþã decapantã DYKA.

7. Curãþaþi interiorul fitingului cu

substanþã decapantã DYKA.
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5.7 Lipirea imbinarilor

În special pentru conductele cu diametrul mai mare de 

90mm, se recomandã sã se aplice încã odatã substanþa de 

curãþire cu o lavetã curatã, dupã ce în prealabil a fost 

curãþatã , în scopul de a penetra mai bine adezivul, 

materialul. Asiguraþivã cã substanþa a fost aplicatã pe toatã 

circumferinþa conductei ºi cã suprafeþele sunt uscate , 

înainte de aplicarea adezivului.

1. Aplicaþi tipul corect de adeziv utilizând o pensulã 

potrivitã ca mãrime. Mãrimile diferite de pensule se 

utilizeazã tocmai pentru ca adezivul sã poatã fi aplicat cu 

viteza necesarã ºi sã aibã timp suficient pentru a penetra 

materialul din PVC

2. Aplicaþi adezivul în mod egal pe capãtul conductei 

ºi pe interiorul fitingului. Dacã este necesar puteþi aplica 

mai mult adeziv pe exteriorul conductei ºi apoi îmbinaþi-le.

3. Mai întâi aplicaþi adezivul perpendicular pe 

conductã ºi apoi întindeþi adezivul pe direcþia axialã.

4. Dacã nu este o îmbinare perfectã între conductã 

ºi fiting( existã spatiu ), atunci trebuie aplicat un al doilea 

strat de adeziv sau probabil încã unul. În aceasta situaþie, 

urmãtorul strat de adeziv trebuie aplicat înainte ca stratul 

existent sã se usuce. Pãstraþi adezivul în stadiu lichid ºi 

agitaþi-l cu pensula.

5. Aplicaþi un strat subþire de adeziv pe interiorul 

fitingului. Adezivul în exces nu poate fi înlãturat mai târziu 

pentru cã nu mai ave i acces la el. 

6. Adezivul în plus se va acumula pe interior, dupã 

ce legãtura s-a realizat, ºi va provoca daune materialului 

conductei ºi sistemului.

Pentru a evita acumularea adezivului pe interiorul 

conductei, trebuie sã aplicaþi doar un strat subþire de 

adeziv pe fiting în procesul de lipire.

În timp ce adezivul este încã în fazã lichidã, introduceþi 

piesele una în alta cu atenþie, continuând miºcarea farã 

oprire. Asiguraþi-vã în prealabil cã fitingul este în poziþia ºi 

direcþia corectã. Dacã este necesar ºi se observã cã 

adezivul se usucã, trebuie sã  aplicaþi rapid un al doilea 

strat, asigurându-vã cã nu intrã prea mult adeziv pe 

interiorul conductei. ªtergeþi imediat adezivul în plus.

þ

Adezivul se usucã repede. Prin urmare, este recomandat 

sã lucraþi repede. Din acest motiv se recomandã ca în 

cazul lipiturilor la diametre mai mari de 110mm, sã lucreze 

douã persoane. Când lucraþi în spaþii cu umiditate relativã 

mare, este important sã lucraþi rapid pentru a nu permite 

aerului sã condenseze pe suprafaþa ce trebuie lipitã.
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Când procesul de lipire are loc în aer liber , temperatura 

conductei nu trebuie sã  depãºeascã 45°C.

Existã unelte care pot realiza lipirea uºoarã pentru diametre 

mai mari de 160mm. Niciodatã sã nu îmbinaþi cele douã 

pãrþi prin lovire.

O bunã îmbinare va avea în mod normal o margine de 

adeziv pe toatã circumferinþa. Dacã existã spaþii dupã ce 

cele douã piese s-au lipit, aceasta poate sã însemne cã 

legãtura nu s-a executat corect sau nu s-a folosit tipul 

corect de adeziv. 

Închideþi cutia cu adeziv dupã utilizare pentru a preveni 

evaporarea sistemului. Se recomandã a se lãsa pensula în 

cutia cu adeziv între fiecare îmbinare, ºi sã închideþi cutia, 

de exemplu cu un capac în care aþi fãcut o gãuricã pentru 

pensulã. Dacã pensula nu se va mai utiliza un timp 

îndelungat, atunci spãlaþi-o pentru a nu se întãri. Dacã 

totuºi se întãreºte, atunci se va înmuia doar când va fi 

lãsatã din nou în adeziv sau în vreun diluant. Orice pensulã 

ce a fost îmbibatã cu diluant , nu se va mai folosi pentru 

lipire. Când se reutilizeazã o pensulã, mai întâi o agitaþi, 

apoi o stroarceþi ºi o uscaþi.

 Deoarece adezivul ºi decapantul dizolvã ºi dãuneazã 

materialului de PVC , conductele ºi accesoriile nu trebuie 

sã intre în contact cu reziduurile acestora pentru un timp 

mai îndelungat decât este necesar.

Protejaþi mediul înconjurãtor. Consideraþi cã adezivul 

este un deºeu chimic. Asiguraþi-vã cã lavetele utilizate, 

cutiile goale ºi hârtiile cu adeziv nu rãmân rãspândite 

la locul de montaj, ci sunt imediat colectate întrun 

container pentru deºeuri chimice.

Notã: Instrucþiunile tehnice prezentate anterior despre 

procedeul de lipire al PVC, se aplicã în condiþii normale. De 

exemplu pentru temperaturi cuprinse între 5°C ºi 25°C. O 

atenþie deosebitã trebuie oferitã în afara acestui domeniu 

de temperaturi. NU lipiþi la o teperaturã sub zero grade. 

Contactaþi DYKA , dacã trebui sã  efectuaþi lipire la 

temperaturi sub zero grade. 
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5.8 Timpul de uscare

Exemple

5.9 Conditii de lucru în siguranþã cu substanþa adezivã 

ºi cea de curãþire

Manevraþi cu atenþie legãturile recente. Timpul de uscare 

depinde de diametru, marimea spaþiului dintre piese ºi 

temperatura ambientalã.

De la 15°C pânã 40°C timpul minim de uscare este de ½ h

De la 5°C pânã 15°C timpul minim de uscare este de 1h

De la 0°C pânã 5°C timpul minim de uscare este de 2h

Trebuie sã aºteptaþi pânã se încheie timpul de uscare, 

înainte de a instala conducta în sistem. Prin urmare, este 

foarte important ca interiorul þevii sã fie bine ventilat. Timpul 

necesar depinde de tipul de adeziv utilizat, diametru ºi 

temperatura ambientalã.

Trebuie sã consideraþi timpi de uscare relativ mai mari în 

cazul temperaturilor scãzute, umiditãþii ridicate ºi 

diametrelor mari

Adezivul ºi decapantul pentru PVC conþin solvenþi 

volatili. Pentru a lucra în siguranþã cu aceste 

substanþe, citiþi cele ce urmeazã:

- Citiþi eticheta

- Protejaþi-vã ochii ºi pielea pentru a evita contactul

- NU serviþi masa când lucraþi cu adeziv.

- Asiguraþi-vã cã dacã lucraþi în spaþii limitate , aveþi condiþii 

de ventilare a aerului.

- Nu utilizati adezivul lângã locuri cu flacarã deschisã ºi NU 

fumaþi în apropiere. Adezivul ºi decapantul conþin metil-etil-

cetonã ºi tetrahidrofuran care sunt inflamabile

- Pãstraþi adezivul ºi decapantul cu capacele închise

- Nu lãsaþi lavetele utilizate, cutiile goale ºi hârtiile cu adeziv 

la locul de montaj, ci colectaþi-le imediat întrun container 

pentru deºeuri chimice.

Notã:
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- Distanþa A se determinã astfel încât furtunul flexibil sã nu 

se îndoaie sub colector. Deasemenea fiþi sigur cã existã 

destul spaþiu de montaj.( vezi figura 6.1)

- Prindeþi tijele filetate de acoperiº ce au fost tãiate la 

lungimea corectã.

- Atânaþi cârligele de susþinere Vacurain pentru colector, de 

tijele filetate M8, deja aliniate. Evitaþi faptul ca tijele sã fie 

prinse de acoperiº în aºa mod încât sã lucreze ca o 

balama.

- Aliniaþi cârligele Vacurain pe orizontalã , prin poziþonarea 

la aceeaºi înãlþime.

- Poziþionaþi sectoarele de conducte pe cârlige.

Furtunul flexibil nu este necesar a fi suspendat.

Acesta este conectat la receptor ºi colector prin mufã click. 

Aceast racord este protejat de un inel de siguran ã 

prevãzut în furtunul Vacurain i care ac ioneazã ca o 

conexiune mobilã.

þ

º þ

Diametrul

conductei

(mm)

Distanþa

simetricã

maximã dintre

cârlige(cm)

Greutatea

conductei

plinã 100%

pe m (kg)

Greutatea

conductei

plinã 100%

pe cârlig (kg)

6.1 Conducte orizontale

Tabelul 6.1 Distanþele dintre cârligele de susþinere Vacurain 

ºi greutatea conductei pline pe m ºi pe cârlig

- Colectorul orizontal urmãreºte ,de obicei, muchia 

acoperiºului

- Metoda de racord 1 se recomandã ca prima opþiune (vezi 

figura 6.5 , 6.6 pagina 37). Poziþia colectorului se aflã , în 

plan orizontal , la o distanþã de aprox. 1,00m faþã de linia 

pe care sunt amplasaþi receptorii. Aceasta se poate 

micºora dacã se utilizeazã metoda 4

- Conectaþi furtunurile flexibile la receptorii Vacurain prin 

click ºi izolaþi racordul de aluminiu.

Figura 6.1 Furtunul Flexibil
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Lungimea conductei de prelungire de la furtunul flexibil la 

ramificaþia de pe colectorul orizontal trebuie mãsuratã cu 

atenþie. Dacã prelungirea este prea lungã, atunci furtunul 

flexibil va avea tendinþa sã se îndoaie sub cota colectorului 

(vezi figura 6.2). Astfel vor rezulta tensiuni nedorite în 

ramificaþii. Acest lucru nu este permis. Dacã prelungirea 

este prea scurtã , atunci furtunul flexibil Vacurain va fi prea 

întins. (vezi figura 6.3). Astfel vor rezulta tensiuni nedorite la 

îmbinãri. Deasemenea, acest lucru nu este permis.

Un cuplaj de acest tip poate fi montat de la conducta 

orizontalã sau de la ramifica?ia conductei orizontale (cu 

reduc?ie) cu ajutorul unei prelungiri de conductã, un cot la 

45° si o mufã. Unul din capetele acestui cuplaj  este lipit în 

mufã i celãlalt este conectat la furtunul flexibil, care deja a 

fost instalat utilizând mufa cu click. (vezi figura 6.1)

În figurile 6.5 ºi 6.6 de la pagina 37, este prezentatã 

metoda de racord a furtunului flexibil la colectorul orizontal 

printro ramificaþie la 45°, fiind cea mai utiliztã în practicã. 

Poziþia acestei ramificaþii faþã de receptor este esenþialã. 

Dacã distanþa este prea scurtã , atunci furtunul flexibil va 

avea lungimea necorespunzãtoare ºi se va îndoi.(vezi figura 

6.2) Dacã distanþa este prea lungã, atunci furtunul flexibil va 

fi scurt ºi inevitabil va trebui întins. (vezi figura 6.3).

º

Figura 6.2 Furtunul Flexibil nu trebuie

sã se îndoaie. Nu este corect

Figura 6.3 Furtunul Flexibil nu trebuie

sã fie întins. Nu este corect

INCORECT

INCORECT
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6.2 Racordarea receptorilor de terasã la conductele 

orizontale

Figura 6.4 Furtunul flexibil

În total existã patru mãrimi diferite de furtunuri flexibile, care 

au mufe cu click la ambele capete.

Furtunul flexibil cu mufe la ambele capete de 75mm se 

utilizeazã doar la racordarea receptorului Vacurain de 

75mm.

Acest tip de receptor poate prelua un debit mai mare de 

apã pluvialã ºi este utilizat pentru acoperiºuri cu debite mai 

mari decât în situaþii normale, care sunt în special întâlnite 

la cladirile cu suprafaþã mare cum sunt depozitele logistice.

Deasemenea aceste acoperiºuri trebuie prevãzute ºi cu 

sisteme de deversare de protecþie, dacã Proiectantul de 

structurã furnizeazã informaþiile necesare. 

Diametrul furtunului flexibil utilizat depinde de celelalte 

diametre utilizate conform breviarului de calcul întocmit.

Informaþii generale

Conductele se dilatã sau se contractã în funcþie de variaþiile 

de temperaturã.

Alungirea depinde de materialul din care este fabricatã 

conducta. Coeficientul de dilatare (á) pentru PVC este 

0,06mm/m°C. Variaþia lungimii colectorului orizontal are o 

mare influentã asupra furtunurilor flexibile ce sunt conectate 

la acesta. DYKA a definit opt metode diferite de racordare 

pentru furtunurile Vacurain, care iau în considerare variaþiile 

de lungime preconizate ale colectorului. Aceste 8 metode 

sunt descrise de la pagina 44 încolo. Colectorul nu trebuie 

sã aibã o modificare a lungimii mai mare de 200mm. În 

cazurile în care variaþia lungimii nu este mai mare de 

100mm, se poate utiliza oricare metoda. În schimb când 

este mai mare de 100mm dar mai micã de 200mm , 

trebuie utilizate metodele 1,2 ºi 3(vezi paginile 44 ,45)

6.3 Metode de racordare

Mufa 1 Mufa 2

furtun flexibil 40 mm

furtun flexibil 50 mm

furtun flexibil 63 mm

furtun flexibil 75 mm

Racordul 1

Racordul 2
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Receptorii sunt conectaþi la colector printro ramificaþie la 

45°. Ramificaþia are acelaºi diametru ca ºi conducta ºi 

respectã direcþia de curgere. Ramificaþia are acelaºi 

diametru la toate trei capetele. Dacã este vreo schimbare 

de secþiune se utilizeazã reducþii excentrice. Aceste reducþii 

se folosesc atât pentru conexiunea conductelor de la 

receptori, cât ºi pentru conexiunea tronsoanelor din aval de 

ramificaþie în direcþia de curgere.(vezi figura 6.5 ºi 6.6) . Apa 

va curge întotdeauna în colector dintro parte. Receptorul ºi 

furtunul flexibil cu care începe un colector se racordeazã 

întotdeauna prin coturi la 45°.

Pregãtirea conductei în lungimi convenabile poate fi 

realizatã în avans. Tronsonul de conductã de prelungire, cu 

ramificaþia ºi reducþia deja îmbinate prin lipire , la sol , se 

pot monta pe suporþi imediat. Dupã aceea, ramura 

secundarã se va racorda la colectorul orizontal doar 

utilizând un cot la 45°. Se recomandã sã se utilizeze 

prelungiri, dacã se poate din bucãþi de conductã 

inutilizabile.

Dacã þevile se monteatã în placa de beton, receptorii pot fi 

racordaþi conform metodei 8(vezi pagina 49). Conducta 

trebuie poziþionatã între armãtura superioarã ºi cea 

inferioarã. Pentru a racorda la capatul unei conducte 

orizontale o ramurã secundarã trebuie sã se utilizeze douã 

coturi de 50mm la 45° îmbinate prin lipire unul în celãlalt, ºi 

o mufã de 50mm. Dacã este necesar a folosi reducþii , 

atunci trebuie montate între cot ºi conducta orizontalã. 

Racordul de ieºire al receptorului trebuie scurtat cu 45mm 

cu un fierãstrãu pentru metale sau cu un flex ºi trebuie 

debavurat. Receptorul poate fi inserat în mufã dupã ce s-a 

montat izolaþia acoperiºului. Furtunul flexibil Vacurain nu 

este necesar în acest caz.

Notã: Se poate întâmpla ca sistemele Vacurain ,care sunt 

încastrate în acoperiºurile de beton, sã nu funcþioneze 

corect hidraulic în toate cazurile datoritã debitului maxim 

constructiv. Funcþionarea corectã depinde în parte de 

debitul de scurgere ºi lungimea totalã a conductelor. 

Dimensionarea trebuie sã stabileascã acest lucru.

Metoda standard 1- Înalþimea de montaj aprox. 500mm

Metoda de conxiune standard pentru o înãlþime de montaj 

de aprox 500mm, este prezentatã în continuare

1. Colector

2. Receptor

3. Furtun flexibil

4. Cârlig de susþinere

1. Colector

2. Receptor

3. Furtun flexibil

4. Cârlig de susþinere

Figura 6.5 Vedere de sus a metodei 1

Figura 6.6 Vedere lateralã a metodei 1

37MANUAL TEHNIC VACURAIN



6. Montajul conductelor ºi receptorilor

38 MANUAL TEHNIC VACURAIN

6.4 Puncte fixe ºi construcþia unui punct fix

Figura 6.8 exemplu de punct fix pe un colector montat 

imediat înainte de cotul de 90° al unei coloane

În multe cazuri , sunt necesare piese suplimentare pentru 

realizarea unui punct fix. În acest sens se foloseºte un 

ansamblu de componente.

Dacã pe o coloanã trebuie amplasat un punct fix, dar nu 

exista un element de structurã în apropiere, atunci se 

realizeazã o construcþie specialã a acestuia ce poate fi 

alcatuitã din diverse componente (vezi figura 6.8 ºi 6.9)

Figura 6.9 exemplu de punct fix pe un colector montat 

imediat dupã cotul de 90° al unei coloane

Nr.
crt.

Descriere ObservaþiiCanti-
tate

Placã suport

ªinã

Piuliþã

ªurub

Diblu hexagonal

ªaibã

Brãþarã
Vacurain

Lungimea depinde
de distanþa de
montaj

Nr.
crt.

Descriere ObservaþiiCanti-
tate

Placã suport

ªinã

Piuliþã

ªurub

Diblu hexagonal

ªaibã

Brãþarã
Vacurain

Lungimea depinde
de distanþa de
montaj
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Punct fix
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Construcþia unui punct fix se poate realiza în 

numeroase feluri cu ajutorul ºinelor, consolelor de colþ 

ºi de perete.

Mai jos sunt prezentate câteva metode de a crea un punct 

fix. 

În cazul în care colectorul trebuie coborât la mai mult de 

500mm faþã de nivelul acoperiºului, atunci trebuie sã se 

modifice tronsonul vertical de sub receptor. Racordul de 

ieºire al receptorului trebuie prelungit folosind o mufã cu 

click, o bucatã de teavã de diametru 50mm, un manºon de 

cuplaj, ºi o mufã specialã de conectare cu fante. Furtunul 

flexibil Vacurain poate fi atunci conectat de aceasta.(vezi 

figura 6.10)

Inelul de siguranþã trebuie montat când se utilizeazã o 

mufã cu click.

6.5 Puncte fixe sub receptor

Notã:

Pentru a asigura flexibilitate sistemului Vacurain, va fi 

necesar în asemenea cazuri sã fie absorbite tensiunile 

nedorite exercitate pe acest racord montat între colector ºi 

receptor. Spre exemplu, o posibilitate este de a monta un 

punct de susþinere suplimentar pe tronsonul de prelungire a 

receptorului, de cea mai apropiatã grindã sau stâlp.

Dacã douã conducte orizontale se îmbinã la o coloanã , 

atunci întotdeauna se va monta o ramificaþie pe coloana. O 

consolidare cu puncte fixe suplimentare , este necesarã 

pentru conducte mai lungi de 80m. Vedeþi exemplul 

prezentat în figura 6.11

6.6 Puncte fixe la îmbinarea unor tronsoane lungi

Figura 6.10 Exemplu de punct fix pentru prelungirea racordului unui receptor.
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Figura 6.11 Exemplu de construcþie a unor puncte fixe 

realizate la îmbinarea unor tronsoane lungi. 
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6.7 Conducte subterane

O conductã subteranã din sistemul Vacurain are lungimea 

conform breviarului de calcul, dupã care trebuie realizatã 

conectarea la reþeaua exterioarã de canalizare pluvialã.

În principiu, un sistem Vacurain este calculat în proiect 

astfel încât conducta subteranã ce se racordeazã la o 

coloanã, ultima parte a sistemului Vacurain, are o lungime 

de aprox. 1m. Aceasta se referã la situaþia în care coloana 

este amplasatã lângã peretele exterior al clãdirii. În 

continuare, sistemul Vacurain trebuie conectat la reþeaua 

exteriorã de canalizare prin curgere gravitaþionalã care 

trebuie dimensionatã corect. Diametrele conductelor 

exterioare depind de debitul stabilit ºi înãlþimea disponibilã. 

Tabelul 6.2 poate fi utilizat pentru a determina diametrul 

corect al reþelei exterioare.

6.8 Avantaje în situatii de urgenþã- Vacurain ca sistem 

de protecþie

Constructorul determinã urmãtoarele referitor la sistemele 

de scurgere de protecþie.

Ploile torenþiale extreme dar rare, fac necesar faptul de a 

avea o capacitate de scurgere ºi mai mare. Deversoarele 

de urgenþã sau sistemele de scurgere de protecþie sunt 

,prin urmare, necesare. Intensitatea de calcul a ploii pentru 

sistemele de scurgere de protecþie este de 470l/s.ha în 

Olanda. Conform Normelor Europene sistemele de 

scurgere de protecþie revin în responsabilitatea 

constructorului clãdirii.

- Poziþia deversoarelor de urgenþã

- Capacitatea deversoarelor de urgenþã

- Nivelul maxim admis de apã pânã la deversoarele de 

urgenþã

Vacurain , ca ºi sistem de protecþie

Dacã aceste trei ipoeteze descrise anterior sunt stabilite de 

constructor , atunci un sistem Vacurain poate fi montat ca 

ºi sistem de protecþie. Dimensionarea poate fi fãcutã de 

cãtre DYKA. Este important de ºtiut faptul, dacã Vacurain 

este utilizat ca ºi sistem de protecþie, deoarece doar un 

receptor Vacurain trebuie instalat în fiecare sistem.

Un sistem de protecþie se preteazã clãdirilor proiectate a 

avea panta suprafeþelor de acoperiº, astfel încât apa sã fie 

colectatã pe muchiile acoperiºului.

Receptorii Vacurain utilizaþi în acest scop, trebuie instala?i 

cu cel puþin 30mm mai sus.(vezi figura 6.12)

Deasemenea dacã sistemul Vacurain este folosit ca ºi 

sistem de protecþie, trebuie montate grilaje anti-murdãrire 

adiþionale. (vezi figura 6.12)

Coloanele sistemului pentru sisteme de protecþie trebuie sã 

treacã prin pereþii exteriori construcþiei ºi sã se termine la 

aprox 0,5m deasupra nivelului solului.(vezi figura 6.14)

Tabelul 6.2: Debite în l/s pentru racordul la o reþea 

exterioarã gravitaþionlã.
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Figura 6.12 Sisteme de protecþie: 

instalate la 30mm de suprafaþa 

acoperiºului ºi grilaje de protecþie.
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Coloanele trebuie amplasate în poziþii logice ºi 

responsabile.

Un exemplu de coloanã pentru un sistem de protecþie este 

prezentat alãturat.

Dacã se utilizeazã receptori Vacurain de diametru 50mm 

pentru sisteme de protecþie , acoperiºul trebuie sã fie 

capabil sã suporte un nivel minim de apã de 60mm.(30mm 

pentru mãrirea înãlþimii+30mm pentru funcþionarea corectã)

Dacã se utilizeazã receptori Vacurain de diametru 75mm 

pentru sisteme de protecþie , acoperiºul trebuie sã fie 

capabil sã suporte un nivel minim de apã de 85mm.(30mm 

pentru mãrirea înãlþimii+55mm pentru funcþionarea corectã)

Aceste informaþii trebuie însuºite ºi preluate de cãtre 

Constructor.

1. Punct fix

2. Consolã de ghidare

3. Piesã de dilatare.

Figura 6.14 Coloanã pentru un sistem de protecþie
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Figura 6.15 Exemplu de un sistem de protecþie cu conducte paralele. 

Deversoare de urgenþã

Dacã pantele acoperiºului sunt în aºa fel încât apa se 

acumuleazã pe laturi, ºi deversoarele de urgenþã pot fi 

alese ca sistem de protecþie(vezi figura 6.16) . Nivelul de 

apa de pe acoperiº este decisiv pentru a calcula 

capacitatea de preluare a deversoarelor de urgenþã. Acest 

nivel de apã este limitat la o valoare maximã. Aceastã 

valoare trebuie calculatã de Constructor. Se poate 

considera o elevaþie de montaj a deversoarelor de urgenþã 

de 30mm. Prin urmare, când se determinã capacitatea 

deversoarelor de urgenþã, este necesar a se calcula nivelul 

maxim de apã admis pe acoperiº.

Un exemplu de sistem de protecþie cu o serie de conducte paralele una cu alta este prezentat în figura 6.15 

Notã:

Constructorul este întotdeauna responsabil pentru 

alegerea sistemului de protecþie. Acesta determinã 

poziþia, numãrul de scurgeri nivelul maxim de apã 

admis pentru poziþia deversoarelor.

Figura 6.16 Deversor de urgenþã
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6.9 Receptoare Vacurain pentru  învelitori de bitum

Componente:

- Corpul din aluminiu al receptorului de diametru 50mm sau 

75mm

- Elementul anti-turbionare din plastic de diametru 50 sau 

75mm

- Parafrunzar

- Capac de montaj

- Plãci izolatoare din polistiren de grosime 70-10-20-30mm

1. Stabiliþi locul unde trebuie montat receptorul de terasã. 

Dacã þeava de racord este încastratã în placa de beton, 

receptorul este montat în cofrajul executat în beton , odatã 

cu plãcile izolatoare(Dacã racordul de ieºire al receptorului 

este prea lung , atunci se va scurta cu atenþie cu un 

fierãstrãu pentru metale)

2. Realizaþi o gaura în acoperiº care va avea un diametru 

de 130mm(vezi figura 6.17). Dacã acoperiºul este fãcut din 

tablã cutatã, atunci orificiul trebuie realizat la partea de sus 

a profilului.

3. Determinaþi grosimea stratului de izolaþie. Având la 

dispoziþie plãcile de izolaþie de 560x560mm se poate varia 

grosimea stratului de la 70mm pânã la un maxim de 

130mm, din 10mm în 10mm. Plasaþi plãcile necesare 

deasupra orificiului.

 4. Poziþionaþi corpul de aluminiu al receptorului cu mufa cu 

canelurã prin orificiul din acoperiº

5. Prindeþi placa de bazã a receptorului pe acoperiº în 

minim 4 locuri cu ºuruburi  autofiletante.

6. Receptorul trebuie apoi încorporat în învelitoarea 

acoperiºului în corelare cu instrucþiunile furnizorului 

învelitorii.

7. Amplasaþi elementul  anti-turbionare în receptor. Acesta 

se prinde în patru locuri.

Figura 6.17 Orificiu din acoperiº (130mm)

8. Amplasaþi parafrunzarul pe receptor. Acesta se prinde în 

patru locuri.

Prindeþi-l prin click doar în poziþia finalã

9. Apoi îmbinaþi prin click furtunul flexibil de 50mm sau 

75mm

Furtunul flexibil cu diametru de 75mm racordaþi-l 

numai la receptori de 75mm

10. Rotiþi conexiunea mobilã un sfert de turã peste 

îmbinarea cu click. 

11. Pentru a preveni condensarea , acoperiþi racordul de 

aluminiu de diametru 50mm sau 75mm cu izolaþie Dykasol.

Notã:

Notã:
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6.10 Receptoare de terasã Vacurain pentru  învelitori 

din folie de plastic

Punctele de la 1 la 5 sunt valabile ºi în cazul 

receptoarelor pentru învelitori din folie de plastic

Fig. 6.18 Îndepãrtaþi flanºa metalicã ºi un strat al garniturii 

cauciucate. Garnitura cauciucatã inferioarã 

ramâne. Aveþi grijã ca suprafaþa garniturii ºi zona 

adiacentã sã fie curate.

Fig 6.19 Întindeþi folia de pe acoperiº peste receptorul de 

terasã. Însemnaþi locul pentru orificiile pentru 

ºuruburi. Amplasaþi garnitura de cauciuc 

superioarã peste ºuruburi. aveþi grijã ca garnitura 

ºi zona adiacentã sã fie complet uscate ºi curate.

Fig 6.20 Aºezaþi ºi fixaþi flanºa metalicã cu inscripþia în 

sus., ca ºablon pentru tãierea foliei. Utilizaþi un 

cuþit ascuþit pentru decuparea foliei pe interiorul 

flanºei.

Fig 6.21 Peste flanºa introduceþi cele 8 ºaibe cu partea 

cauciucatã în jos. Strângeþi uniform cele 8 

piuliþe.Forþa de strângere nu trebuie sã fie prea 

mare, astfel încât ºuruburile sã înceapã sã se 

roteascã odatã cu piuliþele.

Se recomandã ca toate aceste operaþiuni sã fie pregãtite 

anterior, în atelier.

Montaþi elementul antivortex în receptor. Acesta se va 

îmbina prin click în patru locuri.

Montaþi parafrunzarul peste elementul antivortex. La 

îmbinarea acestuia prin click, fiþi atenþi la niºele de la 

muchia de jos a parafrunzarului.

Figura 6.18 Pasul A

Figura 6.19 Pasul B

Figura 6.20 Pasul C

Figura 6.21 Pasul D

Figura 6.22 Componenþa unui ansamblu de receptor



7. Condiþii de mentenanþã

Se recomandã a se inspecta vizual conductele odatã la 

fiecare doi ani. Deasemenea , se recomandã a se pãstra 

liber accesul la ele, dacã sunt ascunse vederii.

Înfundarea receptorilor cauzatã de murdãrirea acestora, 

trebuie evitatã pentru a preveni faptul ca apa de ploaie sã 

se scurgã prin deversoare. În funcþie de poziþia clãdirii, 

inspecþia periodicã a receptorilor este necesarã cel puþin 

odatã pe an. Placa de bazã a receptorilor ºi parafrunzarul 

trebuie verificate cel puþin odatã pe an. Scopul inspecþiei 

este de a urmãri influenþa factorilor externi sistemului, cum 

ar fi acumularea de frunze.

Înfundarea receptorului reduce capacitatea acestuia, astfel 

încât sistemul nu va mai fi capabil sã reziste precipitaþiilor 

puternice.

Datoritã faptului cã þevile sunt fabricate din PVC-U 

modificat, acestea sunt alunecoase ºi murdãria nu se 

adunã în nici un punct al sistemului. Prin urmare, viteza 

mare a apei din sistemul Vacurain realizeazã o autocurãþire 

ºi orice murdãrie este înlãturatã imediat.

Orice avarie a unei conducte este rapid refacutã. Porþiunea 

avariatã este îndepãrtatã ºi înlocuitã cu o nouã porþiune de 

acelaºi diametru. Racordurile se vor realiza cu mufe prin 

lipire. Reparaþiile pot fi efectuate numai de personal 

calificat.

Parafrunzarul previne pãtrunderea în sistem a unor obiecte 

solide mai mari, care ar cauza blocarea acestuia. Curãþirea 

periodicã a parafrunzarelor ºi a acoperiºului este vitalã 

pentru funcþionarea corectã a sistemului.
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Schemele urmãtoare prezintã opþiunile de racordare a receptorilor ºi a furtunurilor flexible conform metodelor de 

conexiune specificate de cãtre DYKA. Soluþiile prezentate se recomandã a se utiliza în situaþiile descrise.

Metoda 1

In cazul metodei standard, receptorul este poziþionat la 1 metru faþã de 

colectorul orizontal. Dacã se utilizeazã aceastã metodã atunci se admite o 

dilatare maximã a lungimii de +/-200mm. Aceastã valoare depinde de lungimea 

colectorului orizontal  ºi de diferenþa de temperaturã stabilitã.

7. Condiþii de mentenanþã

Top view of the pipe and hose

Flexible hose

Front view of the pipe, hose and funnel
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Metoda 2

Aceastã metodã se recomandã când colectorul orizontal este montat întro 

poziþie mai ridicatã faþã de receptor ºi distanþa pe orizontalã dintre acesta ºi 

conductã este de aproximativ 1,6m. Dacã se utilizeazã aceastã metodã atunci 

se admite o dilatare maximã a lungimii de +/-200mm. Aceastã valoare depinde 

de lungimea colectorului orizontal  ºi de diferenþa de temperaturã stabilitã. 

Lungimea porþiunii de teavã ce vine racordatã pe verticalã pânã la receptor 

trebuie sã fie de cel puþin 31,5cm

7. Condiþii de mentenanþã

F

F

Top view of the pipe and hose

Front view of the pipe, hose and funnel

Vacurain bracket

Vacurain 
bracket
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8. Metode de îmbinare

Metoda 3

Aceastã metodã se recomandã când colectorul orizontal este montat întro poziþie mai coborâtã faþã de receptor ºi distanþa 

pe orizontalã dintre acesta ºi conductã este de aproximativ 1,6m. Dacã se utilizeazã aceastã metodã atunci se admite o 

dilatare maximã a lungimii de +/-200mm. Aceastã valoare depinde de lungimea colectorului orizontal  ºi de diferenþa de 

temperaturã stabilitã.

Înãlþimea maxim admisã a tronsonului de prelungire de sub receptor, este 2 

metri, de la receptor pânã la colector, inclusiv înãlþimea furtunului flexibil.

Vacurain bracket

Universal bracket

Top view of the pipe and hose

Universal bracket

V
a

ri
a

b
le

Clip in place according to the downpipe 
instructions

Front view of the pipe, hose and funnel

Vacurain 
bracket
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Metoda 4

Metoda 4 se utilizeazã atunci când receptorul este amplasat în plan orizontal la 

aproximativ 0,3m de axul colectorului. În acest caz se permite o dilatare a conductei pe 

lungime de aproximativ +/-100mm. Aceastã valoare depinde de lungimea colectorului 

orizontal  ºi de diferenþa de temperaturã stabilitã. 

Vacurain

Top view of the pipe and hose

bracket
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Metoda 5 

Metoda 5 se utilizeazã atunci când receptorul este amplasat la aproximativ 0,3m 

de axul colectorului în plan orizontal, dar întro poziþie mai coborâtã faþã de metoda 

4. În acest caz se permite o dilatare a conductei pe lungime de aproximativ +/-

100mm. Aceastã valoare depinde de lungimea colectorului orizontal  ºi de diferenþa 

de temperaturã stabilitã. Distanþa pe verticalã, dintre placa de bazã a receptorului 

ºi axul furtunului flexibil poate fi variabilã  dar maxim 2 metri, inclusiv înãlþimea 

furtunului.

Vacurain bracket

Top view of the pipe and hose

Clip in place according to 
the downpipe instructions. 
Place the bracket as low as 
possible.
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Metoda 6

Metoda 6 se recomandã a se folosi , în locurile unde colectorul este montat aproape 

de partea de dedesubt a acoperiºului ºi receptorul este racordat paralel colectorului. 

Lungimea maximã a acestei scurte porþiuni de sub receptor este de 315mm. În acest 

caz se permite o dilatare a conductei pe lungime de aproximativ +/-100mm. Aceastã 

valoare depinde de lungimea colectorului orizontal  ºi de diferenþa de temperaturã 

stabilitã.

Distanþa, în plan orizontal dintre axul furtunului ºi cel al colectorului montati paralel, este 

de aproximativ 0,7m. Diametrul maxim al furtunului flexibil este 50mm.

Top view of the pipe and hose
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Metoda 7

Atunci când receptorul este amplasat fix deasupra colectorului, se utilizeazã metoda 7. Axul 

colectorului trebui sã fie la cel mult 700m ºi cel puþin 450mm faþã de placa receptorului. În 

plan orizontal, distanþa dintre mufa click de pe ramificaþia cu colectorul , ºi acesta trebuie sã 

fie 400mm. Dacã se utilizeazã aceastã metodã atunci se admite o dilatare maximã a lungimii 

de +/-200mm. Aceastã valoare depinde de lungimea colectorului orizontal ºi de diferenþa de 

temperaturã stabilitã.

Click socket

400 mm
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Metoda 8

Metoda 8 se foloseºte în cazurile în care receptorii ºi conductele sunt încastrate în 

placa de beton a acoperiºului. Pentru a micºora înalþimea asamblului, se poate 

tãia racordul de sub receptor cu 45mm. Aceastã distanþã se va tãia de deasupra 

canelurii pentru îmbinarea cu click de pe ie irea receptorului. Acest fapt previne 

problemele de etan are a canelurii pentru click, prin utilizarea unei mufe cu 

garniturã de cauciuc. Îmbinarea se va realiza prin utilizarea a douã coturi la 45° de 

50mm i a unei mufe de aceea i dimensiune. Aceastã mufã la unul din capete se 

va îmbina cu adeziv , iar la celãlalt capãt cu o garniturã de cauciuc ce se va 

conecta la ie irea scurtatã a receptorului. 

Aceastã metoda utilizeazã doar receptori cu diametrul de racord 50mm. 

Furtunurile flexibile Vacurain nu sunt necesare.

Întotdeauna se va lua în considerare grosimea minimã cu care betonul acoperã 

conducta la partea inferioarã a placii acoperiºului, în acord cu cerin?ele 

proiectantului de rezistenþã.

º

º

º º

º
Top view of the pipe, shortened

ø50 mm socket coupling,  
item number
Top level with the concrete foor



9. Specificaþii legislative

50.11.10-a Canalizare pluvialã

50.12.10-a Scheme

50.12.20-a Breviare de calcul

Reþele de canalizare pluvialã

Norme de Proiectare

- conform NEN 3215-97

- conform NTR 3216-97

- conform Manualui Tehnic publicat de DYKA

Reþele de canalizare pluvialã pentru acoperiºuri plate.

Schemã cu doliile

Planurile furnizate de cãtre Proiectantul de Structura trebuie 

sã indice locul unde se pot amplasa receptorii Vacurain.

Reþele de canalizare pluvialã pentru acoperiºuri plate.

50.50.10-h Canalizare pluvialã

50.50.10-i Canalizare pluvialã

50.50.10-h Canalizare pluvialã

Producãtor: - DYKA BV

Tip: - Receptori Vacurain pentru învelitoare 

de bitum.

Material: - PVC-U aditivat rezistent la impact.

Fitinguri: - Furtunuri flexibile Vacurain.

Accesorii: - Pachetul de plãci izolatoare.

                  - Plãcu?e de protec?ie.

Sistem de canalizare pentru acoperi uri plate

Producãtor: - DYKA BV

Tip: - Receptori Vacurain pentru învelitoare 

din folie de plastic.

Material: - PVC-U aditivat rezistent la impact.

Fitinguri: - Furtunuri flexibile Vacurain.

Accesorii: - Pachetul de plãci izolatoare.

- Plãcu?e de protec?ie.

Sistem de canalizare pentru acoperi uri plate.

Producãtor: - DYKA BV

Tip: - Receptori Vacurain pentru jgheaburi 

metalice.

Material: - PVC-U aditivat rezistent la impact.

Fitinguri: - Furtunuri flexibile Vacurain.

Accesorii: - Pachetul de plãci izolatoare.

- Plãcu?e de protec?ie.

Sistem de canalizare pentru acoperi uri plate

º

º

º
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51.32.10-g Montajul conductelor de plastic

Metoda de instalare

Metoda de îmbinare:

Metoda de sus?inere:

Producãtor:

Tip:

Culoare

Accesorii:

- Îndepãrta?i mizeria, muchiile ascu ite i bavurate înaintea 

montajului conductelor i fitingurilor.

- În concordan?ã cu normele NEN3215 i NTR3216-97 i 

informa?iile adi?ionale oferite de DYKA

prin lipire

cu cârlige. Distan?a dintre 

cârlige este de 10 ori diametrul 

conductei i minim 1m

Conducte din plastic, din PVC-U aditivat , rezistent la 

impact

DYKA BV

conducte Vacurain

RAL: 6007

Conducte verticale: Supor?i universali din 

o?el galvanizat termic

Conducte orizontale:  Cârlige de 

sus?inere Vacurain din o?el galvanizat 

prin electrolizã.

? º

º

º º

º

Compania DYKA oferã 10 ani garanþie sistemului 

Vacurain prin Certificatul de Garan?ie. 

Reclamaþiile se resping dacã :

Garanþia este valabilã numai pentru nefuncþionarea 

sistemului datoritã erorilor de fabricaþie sau a materiilor 

prime.

- Materialele au fost utilizate necorespunzãtor;

- Instrucþiunile de montaj nu au fost respectate;

- Proiectarea sistemului nu a fost realizatã de cãtre DYKA

- Proiectul furnizat de DYKA nu a fost respectat.

Lucrãrile de reparaþie nu pot fi executate decât dupã ce au 

fost aprobate de DYKA.

Pentru Condiþiile de Garanþie exacte , va rugãm sã 

contactati Departamentul de Vânzãri.

10. Condiþii de garanþie
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Însemnãri
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Însemnãri
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Însemnãri
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