CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO PARA SISTEMAS DE TUBOS ENTERRADOS NO SOLO
De acordo com EN 61386-24
O código de classificação para tubos enterrados no solo é composto por 2 elementos de acordo com EN 61386-24 e determina as propriedades principais dos tubos. O primeiro elementos
é a letra "L" ou "N", que classifica a conduta de acordo com a sua resistência ao impacto, sendo
que o segundo é um número de três dígitos 250 ou 450 ou 750 que classifica de acordo com
a sua resistência à compressão. O código de classificação é demonstrado na tabela abaixo:

GUIA DE INSTALAÇÃO
Em seguida irá encontrar as diretrizes de instalação de modo a garantir uma estrutura adequada dos seus sistemas de tubos.

Instalações expostas
Terminação do cabo

União

Acoplador

Resistência ao impacto

Grampos
Tubo curvo

Serviços leves (L)		

Serviços normais (N)

≤Ø60 – (3Kg/100mm – 3J)		

≤Ø60 – (5Kg/300mm - 15J)

≤Ø90 – (3Kg/200mm – 6J)		

≤Ø90 – (5Kg/400mm – 20J)

adaptador

≤Ø140 – (3Kg/400mm – 12J)		

≤Ø140 – (5Kg/570mm – 28J)

>Ø140 – (3Kg/500mm – 15J)		

>Ø140 – (5Kg/800mm - 40J)

Terminação do cabo

82 x 82 x38
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Grampos

Caixa de derivação

Adaptador

Instalações enterradas no solo (de acordo com EN 1610)
10

Exemplo de tubos
GEONFLEX Ø90

Descrição do enchimento das
zonas de vala

N 750

1

2

Resistência à compressão

8

Tipo 250

Tipo 450

Tipo 750

≥250Nt

≥450Nt

≥750Nt

3

7

4

6

5
9

Largura mínima recomendada da vala
em relação ao diâmetro exterior dos tubos
Diâmetro nominal (DN)

Largura mínima
da vala (DE + Χm)

≤ 225

DE + 0,4

OD: Diâmetro externo
Pode obter mais informações sobre as dimensões de valas, materiais
para as valas, escavação e inspeção dos sistemas de tubos enterrados no solo no manual técnico de tubos de parede dupla em www.
kouvidis.com
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1. Aterro principal
2. Aterro inicial
3. Campo lateral
4. Estrato superior
5. Estrato inferior
6. Profundidade do estrato
7. Profundidade da incorporação
8. Profundidade da vala
9. Largura da vala
10. Parte inferior da construção da estrada,
se existir

Largura mínima recomendada da vala
em relação à profundidade da vala
Profundidade da vala (m)
Largura mínima
da
vala (m)
			
< 1		 Não é obrigatória uma largura mínima
≥ 1 ≤ 1,75			
0,80
> 1,75 ≤ 4,00			
0,90
> 4,00			
1,00
Tubos com diâmetro externo DE até 200mm
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