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1. Uvod
Polietilenske PE cevi nudijo poceni rešitev za širok spekter cevnih sistemov in so najbolj uporabljene cevi za oskrbo s pitno vodo,
razvod plina, ter tlačne in vakuumske kanalizacije v rudnikih, na deponijah, peskokopih in drugih področjih. Cevi so brez vonja in
okusa, ter popolnoma nestrupene. Izpolnjujejo vse tehnične in zdravstvene zahteve pri oskrbi s pitno vodo.
PE cevovodi so inženirska konstrukcija, pri kateri stabilnost in obratovalna varnost temeljita na skupnem delovanju gradbenih
elementov, posteljice in zasipa. Dobavljeni deli, kot so cevi, spojni elementi, tesnilni material in na terenu opravljeno delo, so pomembni dejavniki, ki zagotavljajo funkcijo objekta v skladu z zahtevami.
Eden od glavnih razlogov za raznoliko uporabo PE cevi je enostavna in poceni vgradnja. Če dodamo še nizke stroške vzdrževanja in
dolgo življenjsko dobo (do 100 let), so PE cevi izredno konkurenčen produkt.
Mogoče jih je vgraditi pod zemljo, nad zemljo, v morje, reke in jezera. Polietilen je najširše uporabljen termoplastični material na svetu.
Pri uporabi, vgradnji, transportu, skladiščenju cevi in cevnih sistemov je potrebno upoštevati vsaj sledeče standarde:
-

SIST EN 12201-2,
SIST EN 12201-5,
SIST EN 1555-2,
SIST EN 1555-5,
SIST EN 12007-2,
SIST EN 12666,
SIST-TS CEN/TS 15223:2008.

2. Lastnosti PE cevi
PE je neprevodnik in zato ni dovzeten na galvansko ali elektrokemično korozijo, ki omejuje vzdržljivost kovinskih cevi. Je brez kislin,
alkalij in korozivnih soli. Njegova odlika je odlična žilavost in fleksibilnost ter odpornost na poškodbe zaradi udarcev, tudi pri nižji
temperaturi. To je material, ki se ne razbije, tudi če je preboden ali rezan, ne glede na temperaturo delovanja. Odpira učinke ciklične ali
ponavljajoče se napetosti (npr. z visokim pritiskom vode). Njegova večja fleksibilnost omogoča navijanje cevi manjšega premera, kar
zmanjšuje zahteve za montažo in omogoča namestitev. PE-žilavost omogoča, da se upira okvari pod ekspanzijskim delovanjem
zmrzovanja vode.
Nekaj konkretnih prednosti PE cevi:
Velika dolžina
•
•

Dolžina cevi v palicah znaša 6 ali 12 metrov.
Dolžina cevi v kolutih (od DN20mm do 125mm) znaša 50m ali 100m.

Nizki življenjski stroški
•

Življenjski stroški vzdrževanja PE cevnih sistemov so veliko nižji od nekaterih drugih cevnih materialov. Gladka notranja
površina zagotavlja izredno pretočnost.

Dolga življenjska doba
•

Industrija ocenjuje, da je življenjska doba 50-100 let, pod pogojem, da je bil sistem pravilno oblikovan. Postavitev in delovanje
je potrebno izpeljati v skladu z ustaljeno prakso industrije in priporočili proizvajalca.Ta dolgoživost daje prihranke pri stroških
zamenjave za prihodnje generacije.
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Gladka notranjost
•

Notranja površina cevi PE ni hrapava, kar jo uvršča med t.i. "gladke cevi".

Močni spoji
•

Vodotesni spoji so močnejši od same cevi . Procent puščanja je 0%, medtem, ko je procent puščanja na spojih pri alternativah
(PVC in DUKTIL) nekje 10%. Za spajanje PE cevi lahko uporabljamo mehanske spojke, sočelno varjenje, elektrofuzijsko
varjenje...

Gibljivost / elastičnost cevi
•
•

PE cev se lahko ukrivi, odvisno od debeline stene.
PE cev ima izjemno odpornost proti utrujenosti in lahko v primerih, ko deluje pri največjem obratovalnem tlaku, prenese več
dogodkov pritiska do 100% in nad njenim obratovalnim tlakom, brez negativnega vpliva na njeno dolgoročno
zmogljivost.

Potresna odpornost
•

Žilavost, duktilnost in fleksibilnost PE cevi , skupaj z drugimi lastnostmi, pomenijo da je zelo primerna za vgradnjo v dinamič nem okolju in na območjih kjer so pogosti potresi.

Temperatura odpornost
•

PE cevi imajo tipično delovno območje med -18 °C do +60 °C za tlačne inštalacije. Vendar pa lahko za aplikacije brez tlaka
obratujejo pri - 40 °C in nižje. Obsežna testiranja pri zelo nizkih temperaturah okolja kažejo, da ti pogoji ne bodo negativno
vplivali na trdnost cevi ali značilnosti učinkovitosti. PE materiali ohranijo večjo trdnost pri povišani temperaturi v
primerjavi z drugimi termoplastičnimi materiali, kot je PVC. Pri 60 °C PE materiali zadržijo približno 50% svojih lastnosti, v
primerjavi s PVC, ki izgubi skoraj 80% svojih lastnosti, ko začnejo obratovati pri 60 ° C.

Duktilnost
•

Je sposobnost materiala za preoblikovanje v odgovor na stres, brez zloma in posledično popustitve sistema. Prav tako je
včasih navedena tudi kot povečana obremenitvena zmogljivost in je pomemben element uspešnosti cevi PE, tako za
nadzemno kot podzemno storitev.

Viskozna-elastičnost
•

PE cev je viskozno raztegljiv gradbeni material. Zaradi svoje molekularne narave je PE kompleksna kombinacija elastično
podobnih tekočin in elementov.

Kemična odpornost
•

PE cev ne rjavi, ne razpada in ne podpira biološko rast. Ima izredne kemično odporne lastnosti in jo najdemo v bolj
kemično izpostavljenih okoljih.

Prednosti v gradbeništvu
•

PE cev je kombinacija lahkega, fleksibilnega in hermetičnega cevnega sistema. Omogoča edinstvene in stroškovno učinko vite metode vgradnje, ki niso praktično izvedljive z nadomestnimi materiali.

Če povzamemo, je PE cev trajna cev z edinstvenimi lastnostmi, ki omogočajo njeno uporabo v širokem razponu aplikacij, z uporabo
različnih tehnik gradnje, ki temeljijo na projektnih potrebah.
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Dimenzije PE cevi
Potrebna debelina stene cevi in premera cevi pri tlačnih ceveh za oskrbo z vodo, za razvod plina, tlačno in vakuumsko kanalizacijo,
kakor tudi za kanalizacijske cevi brez pritiska, je predpisana v posameznih standardih.
Ker imajo plastične mase lastnosti lezenja, se deformacija s časom povečuje. Razlikujemo kratkotrajno in dolgotrajno deformacijo.
Materiali, ki se vgrajujejo okoli cevovoda, morajo omogočiti trajno stabilnost in prevzem obremenitve v območju cevovoda v zemlji
ter ne smejo vplivati na material cevi. Zasip v območju cevi se izvaja po smernicah standarda SIST EN 1610.

3. Transport in skladiščenje (EN 12007-2)
PE cevi omogočajo nezahtevne postopke transporta in skladiščenja zaradi velike odpornosti na obrabo in udarce ter majhne teže,
hkrati pa praktično ne potrebujejo posebnih zaščitnih ukrepov. Cevi so tudi pri nizkih temperaturah (pod 0°C) še vedno dovolj žilave in
odporne na udarce. Vseeno je zahtevano razumno ravnanje, posebno velja nameniti pozornost ostrim predmetom in robovom, ki
lahko trajno poškodujejo cev. Transportna sredstva in skladiščne prostore je potrebno očistiti ostrih predmetov in zaščititi ostre
robove.
Cevi se nalagajo po celotni dolžini ter naj bodo zaščitene pred zdrsom. Višina nalaganja ne sme biti večja od enega metra. V primeru
paletiziranih cevi in skladiščenja v več etažah je potrebno zagotoviti, da leseni okviri ene palete ležijo na lesenih okvirjih palete pod njo
(les na les).
Pri nalaganju ali razlaganju cevi ne smemo vleči prek ostrih robov ali po tleh. Priporočamo uporabo primernih orodij, na primer pasov
za dviganje.
Material, iz katerega so izdelane cevi, je UV stabiliziran ter tako dokaj odporen proti ultravijoličastim žarkom in drugim vremenskim
vplivom. Priporočamo, da se cevi skladiščijo nezaščitene pred vremenskimi vplivi največ eno leto. V primeru daljšega skladiščenja je
potrebno cevi zaščititi pred sončnimi žarki.
PE oprema, izdelki in cevi se dostavljajo z lastnimi oz. komercialnimi prevozniki, ki so odgovorni za proizvode od trenutka, ko zapustijo
proizvodni obrat, do sprejema na terenu oz. pri kupcu.
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Raztovarjanje
Voznik dobi navodila za raztovarjanje od dobavitelja. Pri raztovarjanju in ravnanju s cevmi je potrebno paziti na sledeče dejavnike:
•
•
•
•
•

PE cevi se ne smejo kotaliti ali vleči po podlagi,
PE cevi se lahko premikajo samo z dvigovanjem, s pomočjo oprtnic,
PE cevi je potrebno vedno postaviti na čisto in ravno podlago (brez ostrih predmetov, kamnov, ki bi lahko deformirali oz.
poškodovali cevi),
PE cevi nalagamo posamično ali več hkrati (če so na paleti),
prenos cevi z verigo ali žično zanko ni priporočljiv, ker se lahko poškoduje zunanja stena cevi . PE cevi naložene na paleti
premikamo z viličarjem.

Poškodbe
Proizvajalec cevi zagotavlja kakovost cevi in izdelkov do prevzema kupca oz. prevoznika. V primeru nastanka poškodb na blagu po
prevzemu s strani kupca oz. prevoznika, za nastale napake proizvajalec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za morebitne
kasnejše reklamacije zaradi nestrokovne vgradnje.
V primeru da kupec ugotovi kakršnokoli napako na cevi, mora v 8 dneh oz. pred vgradnjo obvestiti proizvajalca cevi.

Začasno skladiščenje na terenu
V kolikor se PE cevi pred vgradnjo začasno skladiščijo, je potrebno upoštevati naslednja določila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PE cevi morajo biti začasno skladiščene v prostoru, kjer so možne poškodbe minimalne ,
potrebno je paziti, da se ne poškoduje priključkov, oziroma koncev cevi
potrebno je upoštevati varnostni odmik (najmanj 1 m od zunanjega roba vozišča),
površina namenjena skladiščenju mora biti ravna, brez kamenja ali drugih ostrih predmetov,
cevi je potrebno zavarovati z začasnimi pritrdilnimi trakovi, da preprečimo premikanje (veter, človeški faktor, … ),
vsi materiali morajo ostati čisti,
cevi vedno skladiščimo v ležečem položaju,
v primeru skladiščenja na neutrjeni površini (makadam, travnik), podložimo cevi na ustrezno število prečnih podpor
(leseni profil 10x10 cm), da se ne krivijo,
pri prostem zlaganju poskrbimo za ustrezno zaščito pred bočnim zdrsom, tako da se spodnja vrsta cevi zasidra ob podlago z
lesenimi klini (1/3 dolžine cevi),
izogibajte se previsokim skladovnicam cevi,
skladovnice ne smejo biti blizu odprtih jarkov,
v hladnem vremenu je treba vse cevi položiti na podložne lege, da ne primrznejo k tlom,
cevi nikoli ne skladiščimo blizu virov toplotnega sevanja, večjih od 40˚C,
cevi ne smejo priti v stik z bencinom, dizelskim gorivom, organskimi topili, mazivi ali laki,
cevi ne smejo biti dalj časa direktno izpostavljene UV žarkom (na soncu več kot leto dni). Vse odprtine morajo biti začasno
zaprte ali pokrite.

Ravnanje v hladnem vremenu
Temperatura blizu ali pod lediščem bo vplivala na PE cevi s povečanjem togosti in zmanjšanjem odpornosti proti udarcem (-40 º C). V
hladnejših razmerah je potrebno omogočiti več časa za izvedbo in obdelavo.
V primeru snega, leda in dežja je potrebna večja previdnost in skrb za preprečitev škode ali poškodbe. Površine cevi so v neprijaznih
vremenskih razmerah še posebej spolzke. Ne hodite po cevi.
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4. Vgradnja cevi (EN 1610)
Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom.
Pri sami vgradnji cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno
definirane v standardih SIST EN 1610 in SIST-TP CEN/TR 1046:2014SIST ENV.
Proizvajalec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za morebitne kasnejše reklamacije zaradi nestrokovne vgradnje.
Pred pričetkom polaganja cevi naj se izvede ponovna kontrola izkopa ( kontrola brežin in opaža, kontrola globine ter naklona dna
grebena jame ) in potrebnega materiala za vgradnjo. Zelo moramo biti previdni v času padavin, vdoru podzemne vode v gradbeno
jamo, ko se gradnja izvaja na strmem, plazovitem delu, po potresu, po daljši odsotnosti z gradbišča itd. Če se pojavijo v jarku nedopustna odstopanja, izvedemo ustrezne popravke.
Polaganje cevi naj se prične na spodnjem (dol vodnem) koncu cevovoda. Cev se mora vzdolž celotne dolžine enakomerno nalegati
na podlago. Na mestu kjer se nahaja spojka, je v podlago oz. posteljico potrebno izdelati t.i. spojno jamico. Razširjeni del spojke ne sme
leči na gola tla. Spojno jamo je potrebno prilagoditi velikosti spojk. Velja pravilo, da je jama za 2 do 3 krat daljša od dolžine spojke.
Globoka naj bi bila od 5 do 15 cm.

Predpriprava
Pregledi in preskusi terena se pričnejo pred gradnjo cevovoda. Razmere na terenu narekujejo kako bo cevni sistem zgrajen in kakšno
opremo bomo uporabili. Testi tal nam lahko povedo, kakšen material se nahaja pod površjem in ali je primeren za zasip.
Monter mora skrbno pregledati načrte in specifikacije naročila. Različni materiali cevovodov zahtevajo drugačno gradnjo, prakse in
postopke. Te razlike je treba natančno odražati v razpisni dokumentaciji. Dobri načrti in specifikacije pomagajo varovati vse stranke
pred nepotrebnimi tveganji in obveznostmi.

Način polaganja
Velika elastičnost in kemična odpornost PE omogoča uporabo PE cevi v različne namene.
Cevi iz PE lahko položimo :
v zemljo,
nad zemljo,
pod vodo,
pod mostovi,
relining.
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Polaganje PE cevi v zemljo
Na področjih, kjer pada temperatura letno le malokdaj pod 0 ˚C, se cevi lahko polagajo samo 0,5 m globoko. Ker je PE slab prevodnik
toplote, se smatra, da ima vkopana cev konstantno temperaturo pretočnega medija. Fleksibilnost cevi omogoča, da pri polaganju v
skalnatih ali gozdnatih predelih ni potrebno miniranje oz. posek gozda. Cevi speljemo mimo ovir, da cev manjših premerov do DN63
zakrivimo maksimalno do 25 kratnik premera cevi. Za večje premere cevi je potrebno uporabljati spojne elemente (kolena različnih
kotov in druge elemente.
Pri kamnitih ali zmrznjenih tleh, kjer obstaja nevarnost, da se položene cevi poškodujejo, moramo narediti nasip iz peska.
Na peščenem ali ne kamnitem terenu to ni potrebno. To podlago dobro stlačimo in nanjo položimo cev, katero zasujemo s peskom
višine 30 do 40 cm nad cevjo. Pesek pazljivo stlačimo s posebnim strojem, da ne pride do premika cevi. Kot nasipni material se
uporablja prodnat pesek. Jarke zasujemo do polovice in pustimo spojna mesta odprta zaradi tlačnega preizkusa. Po preizkusu
zasujemo spojna mesta. Posebno pozornost namenimo spojnim elementom, da so le ti dobro zapolnjeni s peskom. Nazadnje
zasujemo jarek do vrha. Za zbijanje nasipnega materiala uporabljamo pri jarkih, katerih globina znaša več kot 1 m, razne naprave za
zbijanje, medtem ko za zbijanje tal pri globini jarka manj kot 1 m strojnega zbijanja ne priporočamo.
Jarek
Prvo fazo polaganja cevi predstavlja izdelava jarka. Izkop obsega izkop gradbene jame, ureditev in zaščito stranskih brežin ter
planiranja dna gradbene jame. Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je cevovod možno vgraditi strokovno in varno. Če je
med gradnjo potreben dostop do zunanje stene pod terenom ležečih objektov, npr. jaškov, je treba urediti zavarovan in najmanj 0,5
m širok delovni prostor. Kjer sta v istem jarku ali pod istim nasipom položena dva cevovoda ali več, mora biti v območju med cevmi
minimalni delovni prostor. Če ni določeno drugače, mora vodoravna razdalja med cevmi znašati 0,35 m za cevi do vključno DN
630mm. Po potrebi naj se pred škodljivimi vplivi gradnje zaščiti druge oskrbovalne, kanalizacijske in drenažne vode, druge objekte ali
površine.

β
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Širina jarka
Jarek ne sme biti večji od največje širine jarka, določene po statičnem izračunu. Če to ni mogoče mora zadevo obravnavati projektant.
Najmanjša širina jarka je vedno največja vrednost iz spodnjih tabel.
Najmanjša širina jarka, v odvisnosti od nazivne velikosti DN:

DN
≤225
>225 do ≤350
>350 do ≤700
>700 do ≤1200
>1200

Najmanjša širina jarka ( OD + x ) v m
neopažen jarek
opažen jarek
ß>60˚
ß≤60˚
OD+0,40
OD+0,40
OD+0,50
OD+0,50
OD+0,40
OD+0,70
OD+0,70
OD+0,40
OD+0,85
OD+0,85
OD+0,40
OD+1,00
OD+1,00
OD+0,40

V vrednostih OD + x pomeni x/2 najmanjši delovni prostor med cevjo in steno jarka oz. varovalnim opažem.
Pri tem pomenijo:
OD – zunanji premer, v m,
ß – kot naklona nezaščitene stene jarka, merjene proti vodoravnici (glej zg. sliko ).
Najmanjša širina jarka v odvisnosti od globine jarka :

Globina jarka (m)
<1,00
≥1,00≤1,75
>1,75≤4,00
>4,00

Najmanjša širina jarka ( m)
ni podano
0,80
0,90
1,00

Izjeme:
Najmanjša širina jarka iz zgornjih preglednic se sme spremeniti :
če se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v jarek, npr. pri mehaniziranih tehnikah polaganja,
če se od osebe nikoli ne zahteva, da stopi v prostor med cevovodom in steno jarka,
na ozkih mestih in neizogibnih položajih.
Stabilnost jarka
Stabilnost jarka je treba zagotoviti z ustreznim varovalnim opažem ali s poševno izkopanimi stenami oz. na drug primeren način.
Varovalni opaž je potrebno odstranjevati skladno s predpostavkami statičnega izračuna, tako da ne pride do poškodb niti do
sprememb lege cevovoda.
Dno jarka
Jarek mora biti predhodno oblikovan tako, da je vanj mogoče strokovno in varno vgraditi cevovod. Normativ kolikšna mora biti
minimalna širina dna jarka, je predpisan v standardu SIST EN 1610 – Gradnja in preizkušanje vodov in kanalov za odpadne vode.
Jarek mora ustrezati zahtevam projekta. Dno ne sme biti razrahljano, če pa le to je, je treba na ustrezen način ponovno vzpostaviti
prvotno nosilnost.
Kjer so cevi položene na dno jarka, mora biti le to pripravljeno z zahtevanim padcem in obliko, ki zagotavlja enakomerno polaganje
cevi. Glavične jame morajo biti ustrezno izdelane v spodnjem sloju posteljice ali v dnu jarka. Če zmrzuje je včasih potrebno zaščititi
dno jarka, da ne ostanejo zmrznjeni sloji.
Odvodnjavanje jarka
Jarek mora biti suh. Za pravilno odvodnjavanje je potrebno upoštevati vse ukrepe za preprečitev izpiranja drobnih frakcij.
Upoštevati je potrebno vpliv ukrepov za odvodnjavanje na gibanje podtalnice in stabilnosti okolice. Po končanih ukrepih odvodnjavanja je potrebno vse začasne drenažne poti primerno zatesniti.
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Posteljica
A)

Posteljica se sme uporabljati za vsako območje cevovoda, ki omogoča polaganje cevi po vsej dolžini cevi in se upoštevata
zahtevani debelini slojev a in b. To velja za vsako velikost in obliko cevi, npr. okrogle, ne okrogle, z ravno osnovno ploskvijo.
Če ni predpisano drugače, spodnja plast posteljice, merjena pod cevjo, ne sme biti tanjša od :
- 100 mm za normalne razmere,
- 150 mm za skalnata in trda tla.

Debelina b zgornje plasti posteljice mora ustrezati statičnemu izračunu.
B)

Posteljica tipa B se sme uporabljati v homogenih, relativno mehkih, drobnozrnatih tleh, ki dovoljujejo polaganje cevi po vsej
dolžini. Cevi se smejo položiti na predhodno oblikovano in pripravljeno dno jarka.

Debelina b zgornje plasti posteljice mora ustrezati statičnemu izračunu.
C)

Posteljica tipa C se sme uporabljati v homogenih, relativno mehkih, drobnozrnatih tleh, ki dovoljujejo polaganje cevi po vsej
dolžini. Cevi se smejo položiti na predhodno oblikovano in pripravljeno dno jarka.

Debelina b zgornje plasti posteljice mora ustrezati statičnemu izračunu.
Posebne izvedbe
Če dno jarka ni dovolj nosilno za posteljico, je potrebna posebna izvedba. Praviloma je to na nestabilnih tleh, npr. šoti in živem pesku.
Pri projektiranju in vgradnji je potrebno upoštevati tudi prehode med različnimi vrstami nosilnosti tal z različnimi lastnostmi, ki vplivajo
na posedanje.
NAVODILA ZA POLAGANJE PE CEVI
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Spuščanje v jarek
Iz varnostnih razlogov, da ne pride do poškodb, je potrebno za spuščanje gradbenih elementov v jarek uporabljati primerne pripomočke in postopke.

Polaganje PE cevi nad zemljo
PE cevi polagamo nad zemljo na skalnatem terenu kot začasno rešitev, ker bi zemeljska dela zahtevala velike stroške. Pri polaganju
cevovoda nad zemljo, je temperaturna razlika od 20 – 30 ˚C, ki povzroča dilatacijo 4 – 6 mm/m. Dilatacija je v takšnih pogojih večja kot
pri polaganju v zemljo, zato so potrebni elementi za kompenzacijo dilatacij. Da zmanjšamo vpliv toplotnega segretja kamenja,
dvignemo cevovod za 0,5 – 1 m nad zemljo, tako so cevi fiksirane v betonskih ali jeklenih koritih. Pred montažo se fiksirana mesta PE
cevi zaščitijo s PE folijo, da se izognemo poškodbam cevi.
Obešanje PE cevi na konzole je primerno za dimenzije večje od Φ 40 mm.
Priporoča se obešanje z objemkami, ki imajo notranjo oblogo iz plastike ali trde gume. Zaradi dilatacije ( temperaturne razlike ) se na
obešenem cevovodu postavijo fiksne točke, objemke pa se pritrdijo na drsnike, ki omogočajo aksialno delovanje cevovoda.
Cevi dimenzije Φ 20 - Φ 40 mm se lahko polagajo skupaj v kanal. Vsako cev je potrebno pritrditi z vezicami.
APLIKACIJA

Drsni vodnik

Podporni kanalni profil in nosilec
visoke obremenitve

Gibljivi obešalniki za kompenzacijo
aksialnih in stranskih gibanj cevi

Kemični vplivi
Standardne vrednosti pritiska so za PE cevi za vodo pri 23 °C. PE cevi ne bodo korodirale ali bile predmet galvanske korozije. Upoštevati je potrebno tabelo o kemijski obstojnosti cevi. V primerih, da je cev namenjena za druge tekočine oz. je namenjena za vgradnjo v
kemično agresivna okolja, se je potrebno prej pogovoriti z dobaviteljem o ustreznosti cevi.

Polaganje PE cevi pod mostovi
Za tovrstno polaganje - viseči cevovod - veljajo napotki iz poglavja '' Polaganje PE cevi nad zemljo''. Vibracije mostu zaradi prometa
nimajo posebnega vpliva na cevovod. Konstantno temperaturo cevovoda dosežemo v primeru, da voda stalno teče v cevi, kar
zmanjša temperaturne dilatacije.

UV izpostavljenost
Ko se PE cev uporablja na prostem v nadzemni aplikaciji, bo cev dlje časa v neposredni sončni svetlobi. Ultravijolični del v sončni
svetlobi lahko privede do škodljivega vpliva na PE material, zato naj bo cev primerno zaščitena.
NAVODILA ZA POLAGANJE PE CEVI
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Polaganje PE cevi pod vodo
Poznamo naslednje situacije :
polaganje na dno jezera,
polaganje na dno reke,
polaganje na dno morja.
Položene cevovode uporabljamo za vodovod, kanalizacijo in zaščito kablov.
Glede na to, da PE cev plava v vodi, jo moramo pri polaganju obtežiti z betonskimi objemkami.

Skupna teža obremenitev znaša 20-30 % teže cevi, razmak med objemkami je L= ( 15-30 ) d.
Tako obtežen cevovod se prične potapljati, ko vanj spustimo vodo. Cevovod v rekah polagamo na dno in v dno. Katero varianto
izberemo, je odvisno predvsem od hitrosti toka in same sestave rečnega dna. Teža betonske obremenitve pri polaganju na dno
rečnega korita je nekoliko večja, kot pri polaganju na dno jezera. Za polaganje v morje veljajo isti postopki, kot pri polaganju v reke, z
razliko, da se obremenitev računa glede na vpliv plime, oseke, vetra in morskih tokov. V tem primeru je potrebno vsako vgradnjo
obravnavati ločeno.

Relining
S tem imenom razumemo postopek montaže PE cevi v defektni cevovod. Ta postopek se uporablja za sanacijo kanalizacij, kjer se
izognemo kopanju jarkov. Del cevovoda , ki je poškodovan, odkopljemo na začetku in na koncu. Na PE cev montiramo glavo za
čiščenje usedlin in pričnemo s potiskanjem v poškodovani del cevovoda. Konusno kladivo poči in razširi staro cev ter hkrati za seboj
vleče novo.

Hidravična cev pod pritiskom
Nova cev

Površina

Prebojna glava
Vlečna jama

Jama

Stara cev
Vlečna cesta
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5. Spajanje cevi (EN 12201-5; EN 1555-5, EN 12007-2,
EN 12176-1, EN 12176-2)
PE cevi se lahko spajajo s spojnimi elementi drugih materialov ali med seboj. Kupec mora pri proizvajalcu cevi oz. spojnih elementov
preveriti, ali so spojni elementi ustrezni za spajanje PE cevi, zlasti za cevi večjih premerov s tanjšimi stenami. Pri mehanskih spojnih ali
tlačnih priključkih se prepričajte, da proizvajalec priporoča spojne elemente PE cevi za oskrbo s pitno vodo.
Metoda povezovanja cevi je odvisna od zahtev tesnosti, uporabe in pogojev delovanja, izdelave ter vgradnje.
PE tlačni cevni izdelki so povezani med seboj z izdelki iz drugih materialov, kjer se uporabljajo metode, ki preprečijo in omejujejo
vzdolžne obremenitve. Te metode vključujejo sočelno varjenje, elektrouporno varjenje in spojne elemente s prirobničnimi zvezami.
V nekaterih okoliščinah je potrebno za povezave med PE in ne-PE cevmi uporabiti drsne spojke, spoje s pomočjo varilne in leteče
prirobnice, univerzalne spojke, prehodne kose polietilen-jeklo in podobno. PE gravitacijske cevovode povezujemo z uporabo varilnih
in letečih prirobnic, z uporabo kolen, ekstrudorskega varjenja, sočelnega varjenja, varjenja s spojkami, elektrofuzijskega varjenja ipd.
Povezave, katere so primerne za gravitacijske sisteme, ne pomeni, da so primerne za tlačne cevne sisteme.
Spajanje cevi morajo opraviti kvalificirani in za to delo usposobljeni delavci s primernimi delovnimi sredstvi in certifikati o usposobljenosti.
Pred postopkom varjenja je potrebno cevi pripraviti!
Cevi morajo imeti za pravilno pripravo spoja pravokoten odrez. PE cevi lahko režemo z žago, noži, krožnimi rezalniki ali hidravličnimi
škarjami. Zadnji dve tehniki sta prednostni, ker je odrez pravokoten, brez ostružkov in robov. Na koncih cevi je potrebno odstraniti vse
ostanke materiala. V primeru, da je na koncu cev rahlo konična, je potrebno odrezati nekaj mm cevi, odvisno od premera in tlačne
stopnje cevi, vendar največ do 3 cm.
Odrezani konci PE cevi morajo biti čisti, suhi in brez površinskih napak, ki bi lahko poslabšale tesnost spoja. Prah in lahka umazanija se
lahko na splošno odstranita s čiščenjem s čisto, suho krpo, ki ne pušča vlaken. Težjo umazanijo je mogoče odstraniti z vlažno sintetično
ali naravno ščetinasto ščetko, čemur sledi temeljito izpiranje s čisto vodo. Kemikalij ali naftnih topil se ne sme uporabljati. Če proizvajalec spojnega sistema ni izrecno priporočil, se nikoli sme na površino cevi nanesti maziva, olja, masti, mila, detergenta ali drugega
materiala, da bi olajšali vstavljanje spojnih elementov.
Podrobnosti glede priprave cevi in spajanja so predpisane v standardih ISO 11413, ISO 11414 in ISO 14236.
Pri načrtovanju in izvedbi cevovoda je treba upoštevati, da je ovalnost cevi predpisana s standardi in je do določene stopnje dovoljena, tako za cevi v palicah kot za cevi, navite v kolute. Konce cevi je treba na mestih spajanja poravnati in odpraviti ovalnost s preprostim
mehanskim ali hidravličnim orodjem pred varjenjem ali spajanjem z mehanskimi elementi. Mehanski spojni elementi, ki se uporabljajo, se razlikujejo tako po kakovosti kot po ceni, zato je treba izvedbo vsakega spoja prilagoditi tipu elementa in navodilom za vgradnjo.
Pri pripravi cevi na spajanje še preverite:
tolerance cevnih elementov,
tolerance cevi,
načrt varilne cone.
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Spojni elementi
a)

Koleno
90˚

b)

T-kos 90˚

45˚

30˚

c ) Odcep 60˚

d) R- kos

Prirobnica
a)

Varilna prirobnica

b)

Prosta prirobnica

Varjenje (čelno ali elektro-uporno )
Spojka za elektro - fuzijsko varjenje
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6. Preizkus tesnosti
Pred preizkusom je potrebno opraviti vizualni pregled, da preverimo:
smer in višino cevovoda,
spoje,
poškodbe ali deformacije,
priključke kanalizacijskega cevovoda.
Pred zasipom je na cevovodu potrebno opraviti preizkus tesnosti, saj je naknadni preizkus zamuden in drag. Za ustrezno spajanje in
tesnost spojev je odgovoren izvajalec montaže oz. spajanja cevi.

7. Kontrola izvedenih del
Obsega vizualni pregled cevovoda, prehodnost cevovoda, pregled cevovoda s kamero in preizkus tesnosti.
Pri vizualnem pregledu se opravi pregled notranjosti in zunanjosti jaškov. Preverimo način zapiranja in odpiranja jaškov. Pokrov se
mora ob uporabi ročnega orodja odpirati in zapirati brez uporabe odvečne sile. Če ga pohodimo ali povozimo, se ne sme premikati ali
oddajati zvoka. Prehodnost cevovoda preverimo z baterijsko svetilko. Če na drugem koncu cevovoda vidimo žarek, je cevovod
prehoden.
Pri pregledu s kamero preverimo notranjost cevovoda in morebitne poškodbe in deformacije.
- običajno izvede pooblaščeni neodvisni preizkuševalec. Ne glede
Najpomembnejši del kontrole pa predstavlja preizkus tesnosti. Tega
na to, pa lahko za lastno kontrolo opravlja preizkus tudi izvajalec in tako sproti popravlja napake.
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