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REHAU telephelyek Európában

Az 1948-as cégalapítás óta a REHAU cél-ja, az 
egyedi receptúra szerint gyártott műanyagokkal új 
alkalmazási területek feltárása és a hagyományos 
alapanyagok új, magas teljesítményű polimerekkel 
történő helyettesítése. Ennek eléréséhez következe-
tesen összevetjük a három nagy területről, az épí-
tés, az autóipar és az ipari alkalmazások területéről 
származó ágazatspecifikus tudásanyagot. A vevők 
és végfelhasználók az egész világon profitálnak 
cégünk know-how-jából és a műanyagfeldolgozás 
terén szerzett jártasságunkból, a termékek szintjén 
ugyanúgy, mint a tanácsadás és a szolgáltatások 
terén. A polimer-alapú megoldások lenyűgöző hasz-
nossága iránti szenvedély méginkább erősíti cégünk 
azon törekvését, hogy innovatív és kiváló minőségű 
rendszer-ajánlatainkkal nemzetközi szinten vezető 
pozíciót töltsünk be.   

A REHAU független családi vállalkozásként folyama-
tosan, saját erőből nőtte ki magát. Mindezt sikerrel 
tette: napjainkban több mint 14 000 motivált mun-
katársunk dolgozik világszerte 170 telephelyen azon, 
hogy megvalósítsa vevőink igényeit azok lehető leg-
nagyobb megelégedésére. Ágazati specialistaként 
minden jelentős piacon jelen vagyunk, így az olyan 
ugrásszerűen növekvő piacokon is, mint Kelet-Euró-
pa és Ázsia. 

Vállalatcsoportunk nemzetközi felépítése lehetővé 
teszi számunkra a szükséges rugalmasságot és je-
lenlétet ott, ahol a vevőknek szüksége van a REHAU-
ra. 
Erre számíthatnak. 

A vevők közvetleN közelébeN
hAtékoNY vállAlAti hálózAt



 3

tArtAlomjeGYzék

Melléklet
E1 Objektumfelmérő kérdőív . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
E2 Szállításra, tárolásra és lefektetésre vonatkozó                         
tudnivalók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
E3 Vegyszerállóság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

RAUVIA Special Az Ön céljainak megfelelő csőrendszer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Rugalmas/merev csőrendszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RAUVIA Special - ami biztonságot nyújt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

A

Termékprogram                   
ID-sorozat SN8/SN4

B1 Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B2 Csőprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
B3 Idomok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

B

Termékprogram                  
OD-sorozat SN8/SN4

C1 Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
C2 Csőprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
C3 Idomok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

C

Utólagos csatlakozások
D1 FLEX-ADAPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
D2 Felhegeszthető nyereg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Utólagos csatlakozáok

D
E



4

RAUVIA SpecIAl – 
Az öN céljAiNAk meGfelelő csőreNdszer

A széles termékprogramnak köszönhetően 
a nyíltfelszínű (gravitációs) vezetékként való 
alkalmazás mellett új dimenziók is megnyíl-
nak a RAUVIA Special alkalmazására:    
- nagytérfogatú szennyvíz- és esővíz-vezetékként 

való alkalmazás,
- nagyobb vízmennyiségek felvételére szolgáló tá-

roló csatorna, ami még nehézteher forgalom alá 
is beépíthető,  

- közlekedési utak, töltések és sok más objektum 
alatti átvezetés. 

A szivárgó résekkel készült kivitel esetében 
még több lehetőség van a RAUVIA Special al-
kalmazására:
- magas vízfelvevő- és szállítókapacitású szivárgó 

vezeték,
- szivárgó- és tároló vezeték kombinációja a vízház-

tartás szabályozására, pl. közlekedési utak men-
tén. 

A PE-HD alapanyagú RAUVIA Special csőrendszert 
a szennyvíz- és esővíz-elvezetés területén alkalmaz-
zák, megfelel a DIN 16961 és az EN 13476 európai 
szabvány követelményeinek.
A felhasznált polietilén (PE-HD) pontosan méretre 
vágható és gond nélkül hegeszthető, aminek ered-
ményeként a RAUVIA Special egyedi csőidomok el-
készítéséhez is kiválóan alkalmas.
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Általános tudnivalók: 
A jelen kiadvány olyan fontos és hasznos információkat 
tartalmaz a tervezők és a kivite-lezők számára, amiket a 
RAUVIA Special rendszer szállítása, tárolása és lefekte-
tése során feltétlenül figyelembe kell venni a sérülések 
elkerülése érdekében. Speciális problémák megoldás-
hoz kérjük, keresse meg cégünk alkalmazástechnikai 
osztályát:

REHAU Gesellschaft m.b.H.
Ügyvitel Délkelet-Európai Régió
Civil Engineering & Infrastructure üzletág
Industriestraße 17
A-2353 Guntramsdorf
T: 0043 (0)2236 24684 0
F: 0043 (0)2236 24684 272
M: guntramsdorf.tiefbau@rehau.com

A csövek és csővezeték egyes részeinek megmunkálását 
és lefektetését csak képzett szakszemélyzet végezheti. 

Termékleírás
A RAUVIA Special csövek rétegelt felépítéssel, kívül 
hullámos fekete, belül sima fehér színű kialakítássak 
készülnek. A termékprogram a polimer alapanyagokból, 
strukturált falkiala-kítással készült szennyvízcsatornákra 
érvényes EN 13476 európai szabvány követelményei-
nek megfelelően került kidolgozásra, és megfelel a DIN 
16961 szabvány követelményeinek. A sima belső felület 
kiváló hidraulikai tulajdonságokat garantál. 
A csövek összekötése kettős karmantyúval ill. felhegesz-
tett karmantyúval történik. Mindegyik karmantyús kötés 
egy ill. két tömítőgyűrűt tartalmaz, amit az egyenes 
csővég első hullámmélydésébe helyeznek be. A RAUVIA 
Special DN 250–DN 1200 névleges átmérőkkel, 6 és 12 
szabványos csőhosszakkal készül. A hálózatok kialakítá-
sa igen gazdaságos, mivel a a hálózat hosszán kevesebb 
kötés kialakítására van szükség. 

Alkalmazási terület
A RAUVIA Special csövek és idomok földbe fektetett gra-
vitációs (nyomásmentes) vízelvezető csatornák és -veze-
tékek kialakítására alkalmasak. Esővíz és kommunális 
szennyvizek biztonságos elvezetésére készültek.  
A nagyobb átmérők átereszek vagy víztárolók kialakítá-
sára is szolgálhatnak.  
Lehetőség van továbbá a különféle réskialakítással ké-
szült csövek szivárgó vezetékként történő alkalmazására. 
SLW 60-ig terjedő közlekedési terhelés esetén a RAUVIA 
Special min. 0,5 m vastagságú takarással építhető be.   

Alapanyag
Csövek és csőidomok
A RAUVIA Special  alapanyaga DIN 8075 szerinti ma-
gas sűrűségű 100% polietilén. A csövek színe fekete, 
fehér belső réteggel. A felhasznált alapanyag különösen 
ütésálló, amely tulajdonságát az alacsony hőmérsékletek 
sem befolyásolják különösebben.  
Anyagtulajdonságok szobahőmérsékleten:
Közepes sűrűség:  0,95 g/cm3

Vonalas hőtágulási együttható:  2 * 10-4 K-1

Rövid idejű alakváltozási együttható:  kb. 800 N/mm2

Hosszú idejű alakváltozási együttható: kb. 160 N/mm2

Shore-keménység D: > 48

A kétoldalas kettős karmantyúk DN 630 névleges át-
mérőig fröccsöntéses eljárással készülnek PE-HD alap-
anyagból. Az idomok, mint pl. az ívek és az elágazások 
csődarabokból készülnek méretre. A felhasznált alap-
anyag ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, 
mint a cső.   
Fésűs tömítőgyűrű
A fésűs tömítőgyűrűk A55 Shore-keménységű EPDM-
alapanyagból készülnek, és megfelelnek az ÖNORM EN 
681-1 előírásainak.
A szakszerűtlen lefektetés megelőzése érdekében opcio-
nálisan lehetőség van egy duzzadásra képes tömítőgyűrű 
alkalmazására.

A
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ruGAlmAs/merev csőreNdszerek

A földbe fektetett csővezeték-rendszereket nem sza-
bad a környezetüktől elvonatkoztatva és csak önma-
gukban szemlélni. Az őket körülvevő talajjal együtt 
egy hordozó rend-szert képeznek, amit egészében 

kell szemlélni. Ebbe a hordozórendszerbe kerülnek a 
statikus és a dinamikus terhelések bevezetésre, és itt 
oszlanak el.

A merev csőrendszerek hátrányai
- A hagyományos merev alapanyagok ridegebbek, 

mint az őket körülvevő talaj. Ezeket emiatt hajlítás-
sal szemben merev csőrendszereknek nevezik.

- Ha a beépítést követően vagy az évek folyamán a 
cső mellett összetömörödik a talaj, akkor minden 
terhelés a merev csőrendszerre koncentrálódik. Ha 
túlságosan megnő a csőre összpontosuló terhelés, 
akkor a cső nem tudja tovább elviselni a feszültsé-
geket, és rideg töréssel eltörik. Ettől kezdve nem 
tudja betölteni csővezeték-rendszerként a funkci-
óját, a folyadék akadálytalanul ki- és be tud jutni 
rendszerbe. 

- A merev csőrendszereknek egyfolytában fel kell 
venniük a terheléseket, és a földbe történő beépí-
téssel sem építik le a rendszerbe bevitt feszült-
ségeket. A földben folyamatosan feszültség alatt 
vannak.

- A merev csövek esetében a túlterhelések azonnal 
töréshez vezetnek, és megszűnik a csővezeték 
működőképessége.

A rugalmas csőrendszerek előnyei
- A rugalmas csőrendszereknek, amilyen a RAUVIA, 

csak az ágyazatanyagba való beépítéskor van szüksé-
gük a magas merevségükre. Ezt követőn rugalmasan 
reagálnak a statikus és a dinamikus terhelésekre. Ru-
galmasabbak, mint az őket körülvevő talaj. A rugalmas 
cső elvezeti az erőket a talajba, miközben csekély – 
ellenőrzött – mértékű alakváltozáson megy át. Ezzel 
a csőnek lehetősége van arra, hogy kitérjen a káros 
feszültségek elől, úgyhogy azok nem tudnak a cső me-
grepedéséhez vezetni.

- A rugalmas csőrendszereknek nem kell terhelést fel-
venniük. A földbe történő lefektetéssel leépítik a bevitt 
feszültségeket, és egy idő után feszültségmentesen 
fekszenek a talajban.

- A rugalmas csőrendszereknél, mint a RAUVIA a túlter-
helések nem vezetnek töréshez.

- Még a legnagyobb, az ATV – DVWK A 127 által a 
rugalmas csőrendszerekre megengedett 6%-os de-
formáció is csupán egy kb. 0,5%-os veszteséget jelent 
a csővezeték hidraulikus teljesítményében. Egy  cseké-
ly mértékben deformálódott rugalmas csőrendszer tel-
jes mértékben működőképes marad, és hosszú távon 
is egy biztonságos üzemelést tesz lehetővé.

- A RAUVIA ezzel egy több évtizedes, zavartalan üzeme-
lést biztosít.



 7

rAuviA speciAl - Ami biztoNsáGot NYújt

RAUVIA megfelel a DIN 16961 ill. az európai szab-
vány EN 13476 követelményeinek.
Ezek a szabványok nem csak a csővel szemben ál-
lítanak fel magas követelményeket, hanem a teljes 
csőrendszerre vonatkoznak. A RAUVIA ezzel azt a 
biztonságot kínálja, amire szükség van az eső- és 
szennyvízcsatornaként való alkalmazás esetén.
A DIN 4262-1 szabvány a perforálatlan szivárgó-
vezetékeket szállítóvezetékként ismeri el. Ez a szab-
vány azonban nem érvényes annak a szennyvíznek 
és esővíznek az elvezetésére, amit a szennyvízháló-
zatokban gyűjtünk össze. 
Magas műszaki biztonság
- SLW60 terhelési osztály igen csekély, már akár 0,5 

méteres takarás mellett
- A gyártás állandó anyagjellemzőkkel rendelkező, 

első osztályú, adalékmentes alapanyagból történik. 
Ezáltal Önök egy folyamatosan magas minőségű 
terméket kapnak, aminek a működőképességéről 
több évtizedes használat után is meggyőződhet-
nek.   

- A RAUVIA esetében egy akár 30%-ot elérő de-
formáció sem okoz problémát. Ezzel egy 5-szörös 
biztonság adott az ATV DVWK A 127-ben megen-
gedett 6%-os deformációval szemben. 

- Többéves üzemelés után sincs korrózió.
- Túlterhelés esetén is tömített csőrendszer. Nyo-

másállóság 0,5 bar EN 1277 szerint.
- Hosszú élettartam a csövek sima belső felületén 

fellépő csekély súrlódásnak köszönhetően. a
- Garantált minimális falvastagságok.

Kiváló minőségű alapanyagok
- Jövőbe mutató, magas teljesítményű alapanyagok 

olyan kiváló tulajdonságokkal, mint: 
 - magas merevség és
 - magas viszkozitás.
- Vegyszerállóság és alaktartás magas hőmérsékle-

ten is.
- Alacsony hőmérsékleten mért hideg ütésállósági 

értéke külön óvintézkedések nélkül is lehetővé teszi 
a téli építkezéseken való alkalmazást.

- Korrózióállóság
 Különösen a szennyvíz-területen igen magas kö-

vetelményeket állítanak fel a csőrendszerrel szem-
ben, mivel sok esetben nem ismert a benne lévő 
anyagok pontos összetétele, és az is előfordulhat, 
hogy előre nem látott anyagok jutnak a csatorna-
rendszerbe. A RAUVIA-val a legjobban felkészültek 
ezekre az esetekre.

- A RAUVIA-nál a kén által okozott korrózió sem ját-
szik szerepet, és ellenáll a savakkal és lúgokkal, 
valamint szinte minden vegyülettel szemben. Nem 
hiába használják a polietilén-csöveket például a 
veszélyeshulladék-lerakók vízelvezetésénél is.

Mi a minőségben utazunk
- A RAUVIA csövek gyártása szigorú minőségi köve-

telmények mellett történik
- gyártás és termékfelügyelet:
 - DIN 16961 és
 - EN 13476 európai szabvány szerint,
 - folyamatos belsőellenőrzés
- független felügyelet és engedélyezés 
 - anyagvizsgáló intézetek
 - Német Építéstechnikai Intézet (DIBT)
- a minőség fontosságának dokumentálása érdeké-

ben a REHAU  ISO 9001 szerinti tanúsítással ren-
delkezik

- a REHAU alkalmazás-technikai részlegének támo-
gatása a tervezéstől az Önök rendelkezésére áll 

RAUVIA a DIN 16961 ill. EN 13476 

előírásai szerint azt a megnyugtató 

biztonságot nyújtja, hogy a csatorna-

rendszerük még holnap is rendesen fog 

működni. 

A
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b rAuviA speciAl belső átmérőre
 szAbálYozott sorozAt 
 mAGAsterhelésű csAtorNAcső-reNdszer

 b1 műszAki AdAtok id

1 Vízhozamok
A RAUVIA Special felhasználásával készült vízelvezető rend-szerek hi-
draulikus méretezése sz ÖNORM EN 752-4 szabvány szerint történik, a 
belső átmérő (5.1 bek.) és a fektetési lejtés figyelembe vételével.   

Teljes feltöltés esetén a vízmennyiségeket a következő táblázat tartal-
mazza: 

Részleges feltöltés mellett a RAUVIA Special 
teljesítőképességének a meghatározásához a balra 
látható diagramot használjuk.

A gyakorlatban a műanyag csövekből készült vízelvezető 
csatornáknál rendszerint egy kb =0,4 mm értékű üzemi 
érdességgel számolnak (RAS-Ew).

Jelmagyarázat:
d [m] = cső belső átmérője
h [m] = töltésmagasság
QV [m2/s] = vízhozam teljes feltöltésnél
QT [m3/s] = vízhozam részleges feltöltésnél
VV [m/s] = folyási sebesség/teljes feltöltés
VT [m/s] = folyási sebesség/részleges feltöltés
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2 Statikus terhelhetőség
A RAUVIA-csöveket – a betonból és kőanyagból készült csövekkel el-
lentétben – a rugalmas csövekhez soroljuk. Beépített állapotban a csa-
tornát körülvevő talaj hozzájárul a teljes rendszer tehermentesítéséhez.

A következő előírásokat kell figyelembe venni:
- ATV-DVWK-A 127:
 Irányelv a szennyvízcsatornák és –vezetékek statikai számításainak 

elkészítéséhez
- Építés kivitelezése: ÖNORM EN 1610
Amennyiben szeretnének statikai számításokat elvégeztetni, akkor kér-
jük, küldjék vissza cégünknek kitöltve az E1 alatt megadott kérdőívet.

Cégünket megkereshetik az interneten is a www.rehau.at alatt.

Beépítési feltételek:

Közlekedési terhelés: SLW60
Árokfeltételek: árokszélesség ÖNORM EN 1610
Talajvíz: nincs
Ágyazat/feltöltési felté- A4/B4
telek:
Talaj: E1/E2 = G1/Dpr = 97%

E3/E4 = G3/Dpr = 95%
Számítás alapja/előírás: ATV-DVWK-munkalap A127

B
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b2 szállítási proGrAm 
           rAuviA speciAl belső átmérőre
 szAbálYozott sorozAt

RAUVIA Special szennyvíz-  
és esővíz-csatornacső
kettős karmantyúval és 2 darab 
hozzá adott EPDM tömítőgyűrűvel.
Szín:: kívül fekete, belül fehér

PE alapanyagból DIN 16961 5-ös 
sorozat, EN 13476-1 szerint.
Terhelhetőség SLW60,
Érdesség kb=0,4 (RAS-Ew szerint)

SN8

DN ID cikkszám ID OD T B súly m/raklap
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]

  300 223634-008   303   350   43,98 27,50   5,5 48
  400 223636-008   397   465   52,78 33,00 10,0 30
  500 223638-008   495   580   65,97 42,00 15,0 szálban
  600 223643-008   597   700   75,40 48,00 23,0 szálban
  800 223645-008   803   930 105,56 64,00 43,0 szálban
1000 223683-008 1022 1200 111,00 80,00 58,0 szálban

SN4

DN ID cikkszám ID OD T B súly m/raklap
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]

  300 223633-004   303   350   43,98 27,50   5,0 48
  400 223635-004   397   465   52,78 33,00   9,0 30
  500 223637-004   495   580   65,97 42,00 14,0 szálban
  600 223640-004   597   700   75,40 48,00 21,0 szálban
  800 223644-004   803   930 105,56 64,00 38,0 szálban
1000 223680-004 1030 1200 111,00 80,00 50,0 szálban

Szállítási hosszak: 6 m (vagy 12 m) szabványos hossz. Ettől eltérő egyedi gyártási hosszak megrendelésre 
készülnek.  
Kiszerelés: fakalodában (HRV), DN 500 átmérő felett szálanként.
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csőidomok rAuviA speciAl id b3

Kettős karmantyú

DN ID cikkszám Da Di L
[mm] [mm] [mm]

  300 223686-001   375   351 250
  400 223687-001   480   467 300
  500 223688-001   595   583 374
  600 223689-001   730   702 450
  800 223690-001   965   903 600
1000 223693-001 1300 1203 650

Szabványos tömítőgyűrű EPDM alapanyagból

DN ID cikkszám Di h
[mm] [mm]

  300 223694-001   277 31
  400 223695-001   389 45
  500 223696-001   482 56
  600 223697-001   580 56
  800 223698-001   770 72
1000 223699-001 1035 88

Olajjal szemben ellenálló kivitel külön rendelésre

A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

B
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Áttoló karmantyú

DN ID cikkszám Da L
[mm] [mm]

  300 223700-001   375 250
  400 223703-001   480 300
  500 223704-001   595 374
  600 223705-001   722 500
  800 223706-001   822 500
1000 223707-001 1227 760

Szűkítő

Példa egy rendelésre:
Szűkítő karmantyú DN 400/300, cikkszám 223716-300

DN 1                                DN 2 300 400 500 600 800
  400 cikkszám 223716- -300

L [mm]   280
  500 cikkszám 223717- -300 -400

L [mm]   300   330
  600 cikkszám 223718- -300 -400 -500

L [mm]   350   375  432
  800 cikkszám 223719- -300 -400 -500 -600

L [mm]   425  450  487  525
1000 cikkszám 223720- -300 -400 -500 -600 -800

L [mm] * * * * *

* méret külön rendelés szerint.

A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 
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Végelzáró sapka

DN ID cikkszám Da Di L
[mm] [mm] [mm]

  300 223708-001   375   351 125
  400 223709-001   480   467 150
  500 223710-001   595   583 180
  600 223713-001   732   702 225
  800 223714-001   965   903 300
1000 223715-001 1300 1203 325

Csőív 30°
Szállítás 1 db kettős karmantyúval és 2 db tömítőgyűrűvel 

DN ID cikkszám L Z
[mm] [mm]

  300 223746-001   552 220
  400 223747-001   698 212
  500 223748-001   873 264
  600 223749-001 1015 300
  800 223750-001 1201 424
1000 223753-001 1429 444

Csőív 45°
Szállítás 1 db kettős karmantyúval és 2 db tömítőgyűrűvel 

DN ID cikkszám L Z
[mm] [mm]

  300 223738-001   644 220
  400 223739-001   744 212
  500 223740-001   934 264
  600 223743-001 1091 300
  800 223744-001 1317 424
1000 223745-001 1606 444

A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

B
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A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

Csőív 60°
Szállítás 1 db kettős karmantyúval és 2 db tömítőgyűrűvel 

DN ID cikkszám L Z
[mm] [mm]

  300 223729-001   781 220
  400 223730-001   992 212
  500 223733-001 1240 264
  600 223734-001 1447 300
  800 223735-001 1738 424
1000 223736-001 2090 444

Csőív 90°
Szállítás 1 db kettős karmantyúval és 2 db tömítőgyűrűvel 

DN ID cikkszám L Z
[mm] [mm]

  300 223723-001   745 220
  400 223724-001   887 212
  500 223725-001 1107 264
  600 223726-001 1300 300
  800 223727-001 1596 424
1000 223728-001 1958 444

Elágazás 45°
Szállítás 1 db kettős karmantyúval és 3 db tömítőgyűrűvel 

DN ID cikkszám L Z
[mm] [mm]

  300 223754-001   924 220
  400 223755-001 1264 212
  500 223756-001 1518 264
  600 223757-001 1508 300
  800 223758-001 2112 424
1000 223759-001 2088 444
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A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

Elágazás 45° szűkítetéssel
Szabványos: excentrikus szűkítés jobbra. Ha balra 
kérik, kérjük adják meg a megrendelésben.
Szállítás 1 db kettős karmantyúval DN 1, 2 db 
tömítőgyűrűvel DN 1 és 1 db tömítőgyűrűvel DN 2 
átmérőben

Példa egy rendelésre: 
Elágazás 45° szűkítéssel, DN 500/300,  
cikkszám 223763-300

DN 1                                   DN 2 300 400 500 600 800
  400 cikkszám 223760- -300

L [mm] 1267
Z [mm]   212
Z1 [mm] 1100

  500 cikkszám 223763- -300 -400
L [mm] 1518 1518
Z [mm]   264   264
Z1 [mm] 1500 1600

  600 cikkszám 223764- -300 -400 -500
L [mm] 1000 1100 1200
Z [mm]   300   300   300
Z1 [mm] 1100 1150 1300

  800 cikkszám 223765- -300 -400 -500 -600
L [mm] 1250 1400 1500 1600
Z [mm]   424   424   424   424
Z1 [mm] 1400 1550 1600 1700

1000 cikkszám 223766- -300 -400 -500 -600 -800
L [mm] *
Z [mm] *
Z1 [mm] *

* méret külön rendelés szerint

B
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A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

Homokolt aknabekötő (fél karmantyú)

DN ID cikkszám Da Di L
[mm] [mm] [mm]

  300 223780-001   375   351 125
  400 223783-001   480   467 150
  500 223784-001   595   583 187
  600 223785-001   730   702 225
  800 223786-001   965   903 300
1000 223787-001 1300 1203 325

RAUVIA-KG átmeneti idom
Szállítás 1 db RAUVIA tömítőgyűrűvel

DN ID cikkszám L
[mm]

300 223948-001 500
400 223949-001 600
500 223953-001 600

Elágazás 90°
Szállítás 1 db kettős karmantyúval és 3 db tömítőgyűrűvel

DN ID cikkszám L L1
[mm] [mm]

  300 223767-001   792   572
  400 223768-001   995   730
  500 223769-001 1240   910
  600 223770-001 1450 1075
  800 223773-001 1781 1357

   1000 *    223774-001 * 2088 1644

* Fröccsöntött kialakítás 3 gyárilag kialakított karmantyúval.
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a) DN 300-500 b) DN 600-tól

A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

Elágazás 45° RAUVIA KG-karmantyúra
Szabványos: KG-bekötés excentrikusan jobbra. Ha 
balra kérik, kérjük adják meg a rendelésben.
Szállítás 1 db kettős karmantyúval DN 1 és 2 db 
tömítőgyűrűvel DN 1 átmérőben.

Példa egy rendelésre: 
Elágazás DN 400/KG160 
cikkszám 223789-160

                                    DN 2
DN 1

110 125 160 200

  300 cikkszám 223788- -110 -125 -160 -200
L [mm]   950   950   950   950
Z [mm]   220   220   220   220

  400 cikkszám 223789- -110 -125 -160 -200
L [mm] 1300 1300 1300 1300
Z [mm]   212   212   212   212

  500 cikkszám 223790- -110 -125 -160 -200
L [mm] 1500 1500 1500 1500
Z [mm]   264   264   264   264

  600 cikkszám 223793- -110 -125 -160 -200
L [mm]   800   800   850   900
Z [mm]   300   300   300   300

  800 cikkszám 223794- -110 -125 -160 -200
L [mm] 1100 1100 1150 1200
Z [mm]   424   424   424   424

1000 cikkszám 223795- -110 -125 -160 -200
L [mm] 1100 1100 1100 1100
Z [mm]   444   444   444   444

B
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                                    DN 2
DN 1

110 125 160 200

  300 cikkszám 223796- -110 -125 -160 -200
L [mm]   792   792   792   792
Z [mm]   220   220   220   220

  400 cikkszám 223797- -110 -125 -160 -200
L [mm]   995   995   995   995
Z [mm]   212   212   212   212

  500 cikkszám 223798- -110 -125 -160 -200
L [mm] 1240 1240 1240 1240
Z [mm]   264   264   264   264

  600 cikkszám 223799- -110 -125 -160 -200
L [mm]   750   750   800   850
Z [mm]   300   300   300   300

  800 cikkszám 223800- -110 -125 -160 -200
L [mm] 1000 1000 1100 1150
Z [mm]   424   424   424   424

1000 cikkszám 223803- -110 -125 -160 -200
L [mm] 1179 1179 1310 1310
Z [mm]   444   444   444   444

A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

Elágazás 90° RAUVIA KG-karmantyúra
Szabványos: KG-bekötés excentrikusan jobbra. Ha 
balra kérik, kérjük adják meg a rendelésben.
Szállítás 1 db kettős karmantyúval DN 1 és 2 db 
tömítőgyűrűvel DN 1 átmérőben

Példa egy rendelésre: 
Elágazás DN 400/KG160 
cikkszám 223789-160

a) DN 300-500 b)  DN 600-tól
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Vízhozam-diagram RAUVIA Special

c rAuviA speciAl külső átmérőre
 szAbálYozott sorozAt
 mAGAs terhelésű csAtorNAcső-reNdszer 

 c1 műszAki AdAtok od

1 Vízhozamok
A RAUVIA Special felhasználásával készült vízelvezető rend-szerek hi-
draulikus méretezése sz ÖNORM EN 752-4 szabvány szerint történik, a 
belső átmérő (5.1 bek.) és a fektetési lejtés figyelembe vételével.   

Teljes feltöltés esetén a vízmennyiségeket a következő táblázat tartal-
mazza: 

Részleges feltöltés mellett a RAUVIA Special 
teljesítőképességének a meghatározásához a balra 
látható diagramot használjuk.

A gyakorlatban a műanyag csövekből készült vízelvezető 
csatornáknál rendszerint egy kb =0,4 mm értékű üzemi 
érdességgel számolnak (RAS-Ew).

Jelmagyarázat:
d [m] = cső belső átmérője
h [m] = töltésmagasság
QV [m2/s] = vízhozam teljes feltöltésnél
QT [m3/s] = vízhozam részleges feltöltésnél
VV [m/s] = folyási sebesség/teljes feltöltés
VT [m/s] = folyási sebesség/részleges feltöltés
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2 Statikus terhelhetőség
A RAUVIA-csöveket – a betonból és kőanyagból készült csövekkel el-
lentétben – a rugalmas csövekhez soroljuk. Beépített állapotban a csa-
tornát körülvevő talaj hozzájárul a teljes rendszer tehermentesítéséhez.

A következő előírásokat kell figyelembe venni:
- ATV-DVWK-A 127: Irányelv a szennyvízcsatornák és –vezetékek 

statikai számításainak elkészítéséhez
- Építés kivitelezése: ÖNORM EN 1610
Amennyiben szeretnének statikai számításokat elvégeztetni, akkor kér-
jük, küldjék vissza cégünknek kitöltve az E1 alatt megadott kérdőívet.

Cégünket megkereshetik az interneten is a www.rehau.at alatt.

Fektetési mélység m

Beépítési feltételek:

Közlekedési terhelés: SLW60
Árokfeltételek: árokszélesség ÖNORM EN 1610
Talajvíz: nincs
Ágyazat/feltöltési felté- A4/B4
telek:
Talaj: E1/E2 = G1/Dpr = 97%

E3/E4 = G3/Dpr = 95%
Számítás alapja/előírás: ATV-DVWK-munkalap A127

RAUVIA Special OD SN8
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Szabályozási statisztika RAUVIA Special OD SN4
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c2 szállítási proGrAm 
           rAuviA speciAl cső od-sorozAt

RAUVIA Special szennyvíz- 
és esővíz-csatornacső 
kettős karmantyúval és 2 darab 
EPDM tömítőgyűrűvel.
Szín: kívül fekete, belül fehér

PE alapanyagból DIN 16961 5-ös 
sorozat, EN 13476-1 szerint, a 
Német Építéstechnikai Intézet 
(DIBT) gyártásfelügyeleti engedé-
lyével Z-42.1-324. 
Terhelhetőség SLW60,
Érdesség kb=0,4 (RAS-Ew 
szerint)

SN8

DN OD cikkszám ID T B súly m/raklap
[mm] [mm] [mm] [kg/m]

  250 232971-008   216   37,0 23,0   3,60 120
  315 232981-008   271   42,0 26,0   5,60   72
  400 232991-008   343   49,0 29,0   8,20   48
  500 233001-008   427   58,0 35,0 12,50   24
  630 233011-008   535   74,0 44,0 18,00 szálban
  800 233021-008   678   89,7 52,0 30,00 szálban
1000 233031-008   851 107,0 60,0 45,50 szálban
1200 233041-008 1022 131,0 80,0 58,00 szálban

SN4

DN OD cikkszám ID T B súly m/raklap
[mm] [mm] [mm] [kg/m]

  250 249909-004   216   37,0 23,0   2,90 120
  315 241697-004   271   42,0 26,0   4,60   72
  400 241707-004   343   49,0 29,0   7,00   48
  500 241717-004   427   58,0 35,0 12,00   24
  630 248726-004   535   74,0 44,0 17,70 szálban
  800 248736-004   678   87,0 52,0 24,50 szálban
1000 241727-004   851 107,0 60,0 40,50 szálban
1200 248746-004 1030 131,0 80,0 50,00 szálban

Szállítási hosszak: 6 m (vagy 12 m, DN 25 felett) szabványos hossz. Ettől eltérő egyedi gyártási hosszak 
megrendelésre készülnek.  
Kiszerelés: Fakalodában (HRV), DN 630 átmérő felett szálanként.

C
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csőidomok rAuviA speciAl od c3

Szabványos tömítőgyűrű EPDM alapanyagból

DN cikkszám h b
[mm] [mm]

  250 245519-001 20,6 14,0
  315 249997-001 24,0 16,0
  400 249008-001 36,5 19,4
  500 241799-001 44,7 22,3
  630 241809-001 56,0 32,0
  800 241819-001 60,0 28,0
1000 248379-001 80,0 38,0
1200 248389-001 88,0 39,0

Olajjal szemben ellenálló kivitel külön rendelésre

Kettős karmantyú

DN cikkszám Da Di L
[mm] [mm] [mm]

  250 245529-001   272,0   252,0 230
  315 249967-001   339,0   317,0 270
  400 249977-001   430,5   402,5 320
  500 241769-001   537,0   503,0 375
  630 241779-001   669,0   633,0 450
  800 241789-001   870,0   803,0 500
1000 248359-001 1090,0 1003,0 550
1200 248369-001 1300,0 1203,0 650

A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 
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Rátolható karmantyú

DN cikkszám Da Di L
[mm] [mm] [mm]

  250 230256-001   272,0   252,0 230
  315 230266-001   339,0   317,0 170
  400 230276-001   430,5   402,5 320
  500 230286-001   537,0   503,0 375
  630 230296-001   669,0   633,0 450
  800 230306-001   822,5   802,5 500
1000 230316-001 1025,0 1001,0 600
1200 230326-001 1227,0 1203,0 760

A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

Szűkítő

Példa egy rendelésre:
Szűkítő karmantyú DN 400/200, cikkszám 230497-200

                                          DN2
DN1

125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

  250 cikkszám 231150- -125 -160 -200
L [mm]   205   215   225

  315 cikkszám 230487- -125 -160 -200 -250
L [mm]   225   235   245   250

  400 cikkszám 230497- -125 -160 -200 -250 -315
L [mm]   250   260   270   275   295

  500 cikkszám 230507- -125 -160 -200 -250 -315 -400
L [mm]   302   317   347

  630 cikkszám 230517- -125 -160 -200 -250 -315 -400 -500
L [mm]   360   385   412

  800 cikkszám 230527- -125 -160 -200 -250 -315 -400 -500 -630
L [mm]   385   410   437   475

1000 cikkszám 230537- -125 -160 -200 -250 -315 -400 -500 -630 -800
L [mm]   462   500   525

1200 cikkszám 230547- -125 -160 -200 -250 -315 -400 -500 -630 -800 -999
L [mm]   512   550   575     600

C
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A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

Csőív 45°
Szállítás 1 db kettős karmantyúval és 2 db tömítőgyűrűvel

DN OD cikkszám L Z
[mm] [mm]

  250   247120-001*   493 185
  315 247130-001   581 210
  400 247140-001   701 245
  500 247150-001   849 290
  630 247160-001 1077 370
  800 247170-001 1173 356
1000 247180-001 1383 396
1200 239934-001 1606 444

*DN 160-250 ívek fröccsöntött kivitelben 2 gyárilag kialakított karmantyúval

Végelzáró sapka

DN cikkszám Da Di L
[mm] [mm] [mm]

  250 247520-001   272,0   252,0 115
  315 247530-001   339,0   317,0 135
  400 247540-001   430,5   402,5 160
  500 247550-001   537,0   503,0 138
  630 247560-001   669,0   633,0 225
  800 247570-001   870,0   803,0 250
1000 247580-001 1090,0 1003,0 275
1200 247590-001 1300,0 1203,0 325

Csőív 30°
Szállítás 1 db kettős karmantyúval és 2 db tömítőgyűrűvel

DN OD cikkszám L Z
[mm] [mm]

  250 247190-001*   470 185
  315 247200-001   549 210
  400 247210-001   657 245
  500 247220-001   791 290
  630 247230-001 1005 370
  800 247240-001 1064 356
1000 247250-001 1239 396
1200 239944-001 1429 444

*DN 160-250 ívek fröccsöntött kivitelben 2 gyárilag kialakított karmantyúval
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a) DN 125-500 b) DN 630-tól

A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

Csőív 60°
Szállítás 1 db kettős karmantyúval és 2 db tömítőgyűrűvel

DN OD cikkszám L Z
[mm] [mm]

  250   247050-001*   654 185
  315 247060-001   770 210
  400 247070-001   926 245
  500 247080-001 1114 290
  630 247090-001 1421 370
  800 247100-001 1535 356
1000 247110-001 1803 396
1200 239924-001 2090 444

*DN 160-250 ívek fröccsöntött kivitelben 2 gyárilag kialakított karmantyúval

Csőív 90°
Szállítás 1 db kettős karmantyúvall és 2 db tömítőgyűrűvel 

DN OD cikkszám L Z
[mm] [mm]

  250   246980-001*   566 185
  315 246990-001   673 210
  400 247000-001   818 245
  500 247010-001   995 290
  630 247020-001 1262 370
  800 247030-001 1408 356
1000 247040-001 1676 396
1200 239914-001 1958 444

*DN 160-250 ívek fröccsöntött kivitelben 2 gyárilag kialakított karmantyúval

Elágazás 45°
Szállítás 1 db kettős karmantyúval és 3 db tömítőgyűrűvel

DN OD cikkszám L Z
[mm] [mm]

    250 *   247260-001 *   724 185
  315 247280-001   865 210
  400 247300-001 1056 245
  500 247320-001 1287 290
  630 247340-001 1370 370
  800 247360-001 1512 356
1000 247380-001 1792 396
1200 230246-001 2088 444

*DN 160, 200, 250 ívek fröccsöntött kivitelben 3 gyárilag kialakított karmantyúval

C
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b) DN 630-tóla) DN 125-500

A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

Elágazás 45° szűkítéssel
Szabványos: szűkítés excentrikusan jobbra. Ha balra 
kérik, kérjük adják meg a rendelésben.
Szállítás 1 db kettős karmantyúval DN 1 és 2 db 
tömítőgyűrűvel DN 1 átmérőhöz.

DN 125 - 500 méretre való szűkítő idom gyárilag felhe-
gesztett DN2 fél karmantyúval kerül leszállításra. 

Példa egy rendelésre:
Elágazás 45° szűkítés DN 400/200,  
cikkszám 247290-200

                           DN 2
DN 1

125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

  250 cikkszám 231180- -125 -160 -200
L [mm]   724   724   724
Z [mm]   185   185   185
Z1 [mm]   125   131   165

  315 cikkszám 247270- -125 -160 -200 -250
L [mm]   865   865   865   865
Z [mm]   210   210   210   210
Z1 [mm]   125   131   165   185

  400 cikkszám 247290- -125 -160 -200 -250 -315
L [mm]   958   958   958   958   958
Z [mm]   245   245   245   245   245
Z1 [mm]   131   165   125   131   125

  500 cikkszám 247310- -125 -160 -200 -250 -315 -400
L [mm] 1171 1171 1171 1171 1171 1171
Z [mm]   290   290   290   290   290   290
Z1 [mm]   125   131   125   131   165   185

  630 cikkszám 247330- -125 -160 -200 -250 -315 -400 -500
L [mm]   865   900   940   990 1055 1140 1240
Z [mm]   370   370   370   370   370   370   370
Z1 [mm]   125   131   165   185   210   245   290

  800 cikkszám 247350- -125 -160 -200 -250 -315 -400 -500 -630
L [mm]   950 1055 1140 1212 1342
Z [mm]   370   356   356   356   356
Z1 [mm]   185   210   245   290   370

1000 cikkszám 247370- -125 -160 -200 -250 -315 -400 -500 -630 -800
L [mm] 1000 1055 1140 1292 1422 1592
Z [mm]   396   396   396   396   396   396
Z1 [mm]   185   210   245     90   370   356

1200 cikkszám 232235- -125 -160 -200 -250 -315 -400 -500 -630 -800 -999
L [mm] 1200 1055 1140 1388 1518
Z [mm]   444   444   444   444   444
Z1 [mm]   185   210   245     90   370
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Elágazás 90°
Szállítás 1 db kettős karmantyúval és 3 db tömítőgyűrűvel

DN OD cikkszám L Z
[mm] [mm]

    250 *   247390-001 *   620 185
  315 247410-001   735 210
  400 247430-001   890 245
  500 247450-001 1080 290
  630 247470-001 1370 370
  800 247490-001 1512 356
1000 247510-001 1792 396

  1200 *   230236-001 * 2088 444

Elágazás 90° szűkítéssel  külön rendelésre
* Fröccsöntött kivitel 3 gyárilag kialakított karmantyúval.

Homokolt aknabekötő (fél karmantyú)

DN OD cikkszám Da Di L
[mm] [mm] [mm]

  250 247600-001   272,0   252,0 115
  315 247610-001   339,0   317,0 135
  400 247620-001   430,5   402,5 160
  500 247630-001   537,0   503,0 187
  630 247640-001   669,0   633,0 225
  800 247650-001   870,0   803,0 250
1000 247660-001 1090,0 1003,0 275
1200 247670-001 1300,0 1203,0 325

Átmeneti idom RAUVIA tok/KG tok
egyenes csővég betolható

DN OD cikkszám Da L
[mm] [mm]

250 230336-001 280 220
315 230346-001 355 270
400 230356-001 450 320

A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

C
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RAUVIA-KG átmeneti idom
karmantyú rátolható
Szállítás 1 db tömítőgyűrűvel RAUVIA, mellé csomagolva

DN OD cikkszám L
[mm]

250 230366-001 435
315 230376-001 460
400 230386-001 446
500 230396-001 482

A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 
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A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

Elágazás 45° RAUVIA KG-karmantyúra
Szabványos: KG-bekötés excentrikusan jobbra. Ha 
balra kérik, kérjük adják meg a rendelésben.
Szállítás 1 db kettős karmantyúval DN 1 és 2 db 
tömítőgyűrűvel DN 1 átmérőhöz.

Példa egy rendelésre:
Elágazás 45° DN 400/KG 160,                             
cikkszám 235186-160

                                 DN 2
DN 1

110 125 160 200

  250 cikkszám 235166- -110 -125 -160 -200
L [mm]   724   724   724   724
Z [mm]   185   185   185   185

  315 cikkszám 235176- -110 -125 -160 -200
L [mm]   865   865   865   865
Z [mm]   210   210   210   210

  400 cikkszám 235186- -110 -125 -160 -200
L [mm]   724   724   724   724
Z [mm]   185   185   185   185

  500 cikkszám 235196- -110 -125 -160 -200
L [mm]   865   865   865   865
Z [mm]   210   210   210   210

  630 cikkszám 235206- -110 -125 -160 -200
L [mm]   865   865   865   865
Z [mm]   210   210   210   210

  800 cikkszám 235216- -110 -125 -160 -200
L [mm]   900   900   900   900
Z [mm]   356   356   356   356

1000 cikkszám 235226- -110 -125 -160 -200
L [mm] 1000 1000 1000 1000
Z [mm]   396   396   396   396

1200 cikkszám 235236- -110 -125 -160 -200
L [mm] 1100 1100 1100 1100
Z [mm]   444   444   444   444

Elágazás 90° RAUVIA KG-karmantyúra külön rendelésre szállítható.
C
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                                    DN 2
DN 1

110 125 160 200

  315 cikkszám 235256- -110 -125 -160 -200
L [mm]   735   735   735   735
Z [mm]   210       

  400 cikkszám 235266- -110 -125 -160 -200
L [mm]   735   735   735   735
Z [mm]   210   210   210   210

  500 cikkszám 235276- -110 -125 -160 -200
L [mm]   735   735   735   735
Z [mm]   210   210   210   210

  630 cikkszám 235286- -110 -125 -160 -200
L [mm]   900   900   900   900
Z [mm]   370   370   370   370

  800 cikkszám 221834- -110 -125 -160 -200
L [mm]   870   870   870   957
Z [mm]   380   373   355   379

1000 cikkszám 221835- -110 -125 -160 -200
L [mm] 1070 1070 1070 1070
Z [mm]   480   473   455   435

1200 cikkszám 221836- -110 -125 -160 -200
L [mm] 1179 1179 1310 1310
Z [mm]   535   527   575   555

A rajzok eltérhetnek a tényleges kialakítástól. 

Elágazás 90° RAUVIA KG-karmantyúra
Szabványos: KG-bekötés excentrikusan jobbra. Ha 
balra kérik, kérjük adják meg a rendelésben.
Szállítás 1 db kettős karmantyúval DN 1 és 2 db 
tömítőgyűrűvel DN 1 átmérőben.

Példa egy rendelésre:
Elágazás 90° DN 400/KG 160, 
cikkszám 235266-160
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d utólAGos csAtlAkozások
 d1 fleXAdApt

Teljes idomdarab Csőfurat Beépített ütközőcsonk

Éppen az esővíz-elvezetés területe az, ahol gyakran van szükség egy 
egyszerű megoldásra a rendszerre való utólagos csatlakozáshoz. A 
nyomásállóság a legtöbb esetben nem követelmény. A FLEXADAPT egy 
egyszerű megoldást kínál a RAUVIA Special rendszerre történő utóla-
gos csatlakozáshoz, DN 300 átmérőtől (kb. 0,2 bar nyomásig tömített).  
A fővezeték koronafúróval történő megnyitását követően a nyílásba be-
helyezik a speciális gumi tömítő-gallért és az ütközőcsonkot. A tömítést 
és a csonkot minden esetben egyedileg hozzáigazítják a fővezeték át-
mérőjéhez úgy, hogy – amennyiben technikailag kivitelezhető – a lehető 

legkisebb legyen a főcsatornába való benyúlás. A benyúlási mélység a 
cső átmérőjétől függően 10 és 35 mm között mozog.
A csonk gondoskodik a biztos ütköztetésről és megakadályozza, hogy a 
csatlakoztatásra kerülő csövet túlságosan mélyen betolják a főelvezető-
csatornába.
A FLKEXADAPT-ra utólagosan KG-cső is, és RAUVIA Special cső is 
csatlakoztatható. A RAUVIA Special csatlakoztatásához az adapterrészt 
egy speciális tömítőgyűrűvel szállítjuk. 

Példa egy rendelésre:
1. Tömítőgallér DN 160 egy DN OD 400-as főcsőhöz: cikkszám 247740-050
2. Adapter DN 160 egy DN OD 400-as főcsőhöz: cikkszám 230206-050

Beépített tömítőgallér

Fővezeték Utólagos csatlakozás
DN 160 DN 200

Furatlyuk átmérője: 164 [mm] Furatlyuk átmérője: 204 [mm]
DN ID DN OD Tömítőgallér Adapter Benyúlás Tömítőgallér Adapter Benyúlás

cikkszám cikkszám [mm] cikkszám cikkszám [mm]

DN 300 247740-050 230206-050 25 - - -
DN 315 247740-050 230206-050 28 - - -
DN 400 247740-050 230206-050 21 247750-050 230216-050 20

DN 400 247740-050 230206-050 15 247750-050 230216-050 15
DN 500 247740-070 230206-070 33 247750-070 230216-070 33

DN 500 247740-070 230206-070 27 247750-070 230216-070 27
DN 600 247740-070 230206-070 17 247750-070 230216-070 17

DN 630 247740-070 230206-070 22 247750-070 230216-070 22
DN 800 247740-095 230206-095 34 247750-095 230216-095 34

DN 800 247740-095 230206-095 25 247750-095 230216-095 25
DN 1000 247740-095 230206-095 20 247750-095 230216-095 20

DN 1000 247740-095 230206-095 10 247750-095 230216-095 10
DN 1200 247740-095 230206-095 10 247750-095 230216-095 10

Koronafúró 221815-001 221816-001

D
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d2 heGesztett NYereGidom dN 160
 mpA-tANúsítváNNYAl

1. kép: Csatlakozónyílás 2 kép: Csatlakoztatási pozíció

3. kép: Hegesztés 4. kép: Nyereg kívülről

5. kép: Nyereg belülről

A DN 160 KG oldalsó befolyó csövek 90°-os bekötéséhez a PE-alapa-
nyagú nyerget belülről légzáró kötéssel felhegesztik a főcsőre.
Miután egy lyukfűrész segítségével elkészítik a csatlakozónyílást (1. 
kép) (da = 164 mm; 9 mm-es központfúró), a csőszálon kívül a nyerget 
felülről ráhúzzák a beépített szán befogó szerkezetére, és ott rögzítik.  
A hegesztésre előkészített nyerget egy behúzó zsinór vagy egy üve-
gszálas pálca segítségével a csatlakozási pozíció eléréséig betolják a 
csőbe (2. kép). A menetes rúddal a komplett egységet kívülről áthúzzák 
a csatlakozónyíláson, beállítják a megfelelő pozícióba és meghegesztik 
(3. kép). A hegesztés után az érintkező vezetékeket el kell távolítani.

A hegesztés egy hagyományos E-karmantyús hegesztő-készülékkel 
történik, kétdugós érintkezőn keresztül levett 48V feszültség vonalkó-
dos leolvasó ceruzával. 

cikkszám Főcső Leágazás
DN ID DN OD DN

225919-001 300 315, 400 160 x 5
225920-001 400 500 160 x 5
225923-001 500 630 160 x 5
225924-001 600 800 160 x 5
225926-001 800-1200 1000-1200 160 x 5
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e1  objektumfelmérő kérdőív

A statikus számítás elvégzéséhez szükséges adatok
1.  cső

- RAUVIA Special 	SN4 	SN8 

 DN/ID = __________

 DN/OD = _________

2.  Beépítési feltételek

Beágyazás 	 Rétegenként a természetes talajjal szemben ill. rétegenként a 
töltésben tömörített beágyazás (a tömörítési fok igazolása nél-
kül).

  
 	 Függőleges biztosítás a vezetékövezeten belül szádlemezekkel 

vagy könnyű szádprofilokkal, amiket csak a feltöltés után húz-
nak ki. Biztosítólemezek és –eszközök alkalmazása azzal az 
előfeltétellel, hogy a biztosítás eltávolítását követően gondoskod-
nak a talaj tömörítéséről. Az ágyazás bemosása (csak a G1-es 
csoportba tartozó talajok esetében alkalmazható).

 	 Függőleges biztosítás a vezetékövezeten belül szádfalakkal, 
fapallókkal, biztosító lemezekkel vagy -eszközökkel, anélkül, 
hogy a kihúzást követően egy hatásos utántömörítésre kerülne 
sor. Ez a biztosítási mód egyik stabil számítási modellel sem 
modellezhető.

 	 Rétegenként a természetes talajjal szemben ill. rétegenként a 
töltésben tömörített beágyazás, a ZTVE-StB szerint megkövetelt 
Proctor-sűrűség igazolásával. A B4-es beágyazási feltétel a G4-es 
csoportba tartozó talajok esetén nem alkalmazható.

Támasztási szög a feszültségek igazolására 		120º
	 	 		190º
	 	 		160º
	 	 		egyéb

		árok-körülmények  		töltés-körülmények

csőgerinc-magasságnál mért szélesség bs ___________ (m)

Rézsüszög 		45º biztosítás nélkül
 		60º biztosítás nélkül
 		90º a következő biztosítással
 		vízszintes
 		függőleges szádlemezek
 		függőleges könnyű szádprofilok
 		függőleges fapallók
 		függőleges szádprofilok
 		biztosítólemezek, -eszközök

 	egyebek: ________________________________

Útburkolat 		van 		nincs

Takarási vastagság minimálisan _______ (m)      maximálisan ______ (m)
útburkolat castagsága nélkül.

Objektumfelmérő kérdőív

RAUVIA csatornacső-rendszerek statikai számításainak 
elvégzéséhez

REHAU Gesellschaft m.b.H.
Verwaltung Region Southeast Europe
Abt. Civil Engineering & Infrastructure
Industriestraße 17
A-2353 Guntramsdorf
Tel: 0043 (0)2236 24684 0
Fax: 0043 (0)2236 24684 272
Mail: guntramsdorf.tiefbau@rehau.com

Projekt megnevezése: ____________________________________________________________________________________________________

Tervező: ___________________________________________________________________________________________________________

Amennyiben kétségek merülnek fel a REHAU-csövek egy adott létesítményhez való alkalmazhatósága tekin-
tetében, úgy kérjük, hogy küldjék el a kitöltött kérdőívet a címünkre. Cégünk alkalmazás-technikai részlege 
szívesen segít az adott létesítményhez megfelelő csőosztály, a méretezés és a beépítési mód kiválasztásá-
ban. A statikai számítások elvégzésére a vízelvezető csatornák és -vezetékek statikai számításaira kiadott 
irányelveknek megfelelően, az ATV Arbeitsblatt A 127 szerint kerül sor.

Feladó:

Talajvíz 	 nincs
	 	 van, magassága a csőszár felett
  min.  _______ (m), ______ (m) vastagságú befedésnél
  max. _______ (m), ______ (m) vastagságú befedésnél

Talajfajták
ATV 127: 1. táblázat

 Altalaj Árok Vezeték- Feltöl- 
 a cső melletti övezet tés a
 alatt talaj, a cső cső-
  vezeték- mellett gerinc
  övezet  felett
  melletti  
  talaj  
    
 E4 E3 E2 E1
G1-nem kötött:          homok, kavics 	 	 	 

G2-gyengén kötött:  homok, kavics 	 	 	  

G3-kötött kevert talajok és iszap 	 	 	  

G4-kötött:    agyag, homokos iszap 	 	 	  

Egyéb talajok: ___________ 	 	 	  

Az ároktömörítés feltöltési feltételei.

	 Rétegenként a természetes talajjal szemben tömörített árokfeltöltés (a tömörítési 
fok igazolása nélkül).

	 A csőárok függőleges biztosítás szádlemezekkel vagy könnyű szádprofilokkal, 
amiket csak a feltöltés után húznak ki. Biztosítólemezek és –eszközök, amiket 
az árok feltöltése során lépésről lépésre távolítanak el, az árok tömörítés nélküli 
feltöltése. Az ágyazás bemosása (csak a G1-es csoportba tartozó talajok eseté-
ben alkalmazható).

	 A csőárok függőleges biztosítása szádfalakkal, fapallókkal, biztosító lemezekkel 
vagy –eszközökkel, amiket csak a feltöltést követően távolítanak el.

	 Rétegenként a természetes talajjal szemben tömörített árokfeltöltés, a ZTVE-StB 
szerint megkövetelt Proctor-sűrűség igazolásával.

- Forgalomterhelés   	 nincs forgalomterhelés
	 								 SLW 60
	 								 SLW 30
	 								 LKW 12

Felületi terhelés ________ kN/m2

__________________________________________ helység, dátum/aláírás

E
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Fedetlen helyen való tárolás esetén kerülni kell a termékek 12 hóna-
pon túli tárolását. Fényt át nem eresztő ponyvákkal történő letakarás-
nál gondoskodni kell a csövek és az idomok megfelelő szellőzéséről. A 
tömítőelemeket alapvetően fénytől védett, száraz és lehetőleg hűvös 
helyen kell tárolni.

2 Beépítés
2.1 Csőárok
A csőárkot a DIN EN 1610 szabvány előírásainak megfelelően kell ki-
alakítani.
Az árokfeneket borító anyagnak puha, kövektől mentes anyagnak kell 
lennie. Ha ez az eset nem áll fenn, akkor a cső alá homokból vagy finom 
szemcsés sóderből (szemcsenagyság ≤ 0,8 hullámvölgy-széleség) 
ágyazást kell készíten. Annak érdekében, hogy a csőprofil hullámcsú-
csa ne egy egyenetlen árokfenéken feküdjön fel, az ágyazás vastagsá-
gának a hullám-magasság legalább 2,5-szeresének kell lennie.

1 Szállítás és tárolás
A RAUVIA csatornacsöveket és csőidomokat gondosan és kímélete-
sen kell kezelni.
A szakszerűtlen szállítás és tárolás következtében alakváltozások vagy 
sérülések léphetnek fel a csatornacsöveken, csőidomokon és tömítő-
gyűrűkön, ami gondokat okozhat a lefektetés során, és csökkentheti a 
lefektetett vezeték működési biztonságát.
Ezért kérjük, hogy feltétlenül ügyeljenek a következőkben leírt tudniva-
lók betartására.

1.1 Szállítás
A nem kötegben szállított RAUVIA -csöveknek a szállítás során teljes hosz-
szukban fel kell feküdniük, és biztosítani kell, hogy ne mozduljanak el a táma-
szok. Ügyelni kell arra, hogy maximálisan 2,0 m magasságig lehet a csöveket 
egymásra halmozni. Kerülni kell a csövek meghajlását és ütődését. 

1.2 Lerakodás 
A fakalodák fel- és lerakodásához megfelelő eszközöket (pl. széles fel-
fektetésű villástargoncát) kell használni.

Az alacsony súlyú, nem kötegben szállított csövek rakodása kézi erővel 
is lehetséges. Nehéz csövek és idomok esetén emelőgépek és a felü-
letet nem károsító anyagból készült szalagok ill. kenderkötelek segítsé-
gével kell a fel- és lerakodást végezni. A csővégek megemelésére nem 
szabad kampókat használni.
Ha kötegelés nélkül szállított csöveket kell hátulról lerakodni, akkor egy 
leszedő tüskét kell alkalmazni. A hátulról, villástargoncával történő lera-
kodás nem megengedett.
Nem szabad a szállított anyagokat leborítani vagy ledobni. Kerülni kell a 
csövek földön történő húzását.

1.3 Tárolás
Minden csövet és csőidomot vízszintes alapra felhalmozva kell tárolni. 
Kerülni kell a csövek hosszanti behajlását.

A fakalodába csomagolt csöveket max. 3,30 m magasságig szabad 
fára-fa módszerrel egymásra tornyozni.
Ügyelni kell arra, hogy éles vagy hegyes tárgyak ne okozzanak sérülé-
seket az alsó csövekben.

e2 szállítás, tárolás, lefektetés
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2.2 A csövek lefektetése 
A csöveket, csőidomokat és tömítőgyűrűket a csőárokba történő le-
eresztés ill. a beépítés előtt meg kell vizsgálni, hogy nincsenek-e rajtuk 
sérülések. A csöveket nem szabad az árokba ledobni. Sérült csövek, 
idomok és tömítőanyagok nem kerülhetnek beépítésre. Ha egy csövet 
fel kell darabolni, akkor egy finomfogú fűrésszel a hullámvölgy közepén 
kell egy függőleges vágást készíteni. Eközben nem szabad belevágni a 
hullám falába. A vágási felületről utána el kell távolítani a sorjákat.
Az árokban a csövek áttoló karmantyúk segítségével kapcsolódnak 
össze egymással. Az összetoláshoz síkosító anyagot kell használni. 
Semmi esetre sem szabad olajokat vagy zsírokat alkalmazni (a gumiból 
készült tömítőgyűrűk megduzzadnak és felbomlanak). 

Mielőtt a csövet betolják a karmantyúba, a tömítőgyűrűt be kell helyezni 
az erre a célra szolgáló horonyba. A DN 250-1200 csöveknél a tömítő-
gyűrűt az első teljes hullámvölgybe kell behelyezni. 
A csövek csőtengely irányban történő összetolását központosan kell 
elvégezni. Lehet kézzel, emelőkkel, vagy egy megfelelő eszköz és fage-
renda segítségével végezni, hogy ne sérüljön meg a cső pereme.

A cső helyzetének a biztosítására a cső melletti árokszakaszt minden 
20-30 m-en fel kell tölteni.
A teljes árkot az esetleges elmozdulások leellenőrzését követően csak a 
nap hűvös óráiban szabad teljes egészében feltölteni.
Szükség esetén lehetőség van a RAUVIA tompa hegesztésére.

2.3 A csőárok feltöltése
A cső közelében a talaj tömörítését szakaszosan, könnyű tömörítő 
eszközökkel kell végezni. Eközben ügyelni kell arra, hogy a csőprofil 
hullámvölgyeibe kerülő anyag is megfelelően tömörítésre kerüljön. A 
csőtest felett 30 cm-ig a feltöltéshez használt anyagnak ≤0,8 x hullám-
völgy-szélesség szemcsenagyságú anyagnak kell lennie. 

A csövek korrekt és tartós lefektetését többek között a következők biz-
tosítják:
- A megfelelő feltöltő anyag kiválasztása; az anyagnak száraznak és 

finomszemcsésnek kell lennie. A vezetékövezetbe nem kerülhetnek 
éles szélű anyagok, kövek vagy kavicshordalék.

- A tömörítést 30 cm-es rétegenként megfelelő eszközzel, a csőtest 
felett 1 m-es vastagságig kell elvégezni.

- A első réteget – cső megemelkedésének az elkerülése érdekében – a 
csőátmérő feléig célszerű feltölteni.

- A csőtest elmozdulásának vagy rendellenes meghajlásának az elkerü-
lése érdekében a  vezetékövezetben az árkot egyenletesen kell tömö-
ríteni.

- A cső legfelső pontja feletti 1 méterig a tömörítést könnyű, 1 méter 
felett hagyományos tömörítő eszközzel kell végezni. Az útépítés terü-
letén is használt gépeket csak abban az esetben szabad alkalmazni, 
ha megbizonyosodtak arról, hogy semmilyen negatív kihatás nem lép 
fel az alatta fekvő csővezetékre.

2.4 Talajvízben történő csőfektetés
A talajvízbe lefektetett csővezetékeket nem elégséges (saját) súlyterhe-
lés esetén lerögzítve, vagy plusz terheléssel (pl. beton, homokzsákok) 
kell biztosítani a felúszás ellen. 
Talajvíz jelenléte esetén a megnövekedett horpadási nyomás miatt 
ajánljuk egy megfelelő statikai számítás elvégeztetését.

3 A tömítettség vizsgálata
A csövek tömítettségének a vizsgálata az ÖNORM EN 1610 szerint le-
vegő- és/vagy víznyomással történik, a szabvány-ban megadott vizsgá-
lati nyomáson és –időtartammal.

Laboratóriumban a kötéseket az ÖNORM EN 1277 szabvány-ban leírt B 
és C feltételek szerint, 4-es módszerrel vizsgálják.

E
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e3 A pe-hd AlApANYAG veGYszerállósáGA

magas ellenálló képesség közepes ellenálló képesség alacsony ellenálló képesség

Duzzadás < 3% 3 - 8% > 8%

Terhelésveszteség < 0,5% 0,5 - 5% > 5%
Nyúlás töréspontig változatlan csökkenés < 50% csökkenés > 50%

20°C-on 60°C-on

Vegyi anyagok magas ellenálló 
képesség

közepes ellenálló 
képesség

alacsony ellenálló 
képesség

magas ellenálló 
képesség

közepes ellenálló 
képesség

alacsony ellenálló 
képesség

Amilacetát • •
Butilacetát • •
Aceton • •
Aromás savak • •
Zsírsavayk (C6 felett) • •
Ecetsav (10 %) • •
Jégecet (100 %) (D) • •
Benzoesav * • •
Bórsav * • •
Brómhidrogén (50 %) • •
Vajsav • •
Karbonsav • •
Ciánhidrogénsav • •
Citromsav • •
Klórhidrogén (minden koncentráciióban) • •
Krómsav (80 %) (D) • •
Diklórecetsav (50 %) • •
Diklórecetsav (100 %) (D) • •
Folypátsav (40 – 70 %) • •
Hangyasav • •
Foszforsav (50 %) • •
Foszforsav (95 %) (D) • •
Ftálsav (50 %) • •
Glikolsav (55 – 70 %) • •
Tejsav (96 %) • •
Maleinsav • •
Monoklórecetsav • •
Salétromsav (25 %) • •
Salétromsav (50 – 70 %)  (D) • •
Olajsav (koncentrátum) • •
Oxálsav (50 %) • •
Perchlorsäure (20 %) • •
Perklórsav (50 %) • •
Perklórsav (70 %)  (D) • •
Propionsav (50 %) • •
Propionsav (100 %) • •
Szilíciumsav • •
Kénhidrogén • •
Krómkénsav • •
Kénsav (50 %) • •
Kénsav (98 %)  (D) • •
Kénes sav • •
Sztearinsav • •
Borostyánkősav (50 %) • •
Borsav • •
Triklórecetsav (50 %) • •
Triklórecetsav (100 %) • •
Tengervíz • •
Hidrogénperoxid (30 %) • •
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20°C-on 60°C-on

Vegyi anyagok magas ellenálló 
képesség

közepes ellenálló 
képesség

alacsony ellenálló 
képesség

magas ellenálló 
képesség

közepes ellenálló 
képesség

alacsony ellenálló 
képesség

Hidrogénperoxid (100 %) • •
Terpentin • •
Akrilnitril • •
Allilalkohol • •
Benzilalkohol • •
Butilalkohol •
Etillalkohol (96%) • •
Fluorfurilalkohol  (D) • •
Izopropilalkohol • •
Metoxibutilalkohol • •
Acetaldehid • •
Timsó • •
Ammónia * • •
Ecetsavanidrid  (D) • •
Kénsavanidrid • •
Kéndioxid • •
Anilin • •
Benzaldehid • •
Benzol • •
Benzin • •
Nátriumbenzonát • •
Káliumbikromát (40 %) • •
Borax * • •
Nátriumborát • •
Bróm • •
Kámfor • •
Nátriumkarbonát • •
Keton • •
Ciklohexán • •
Ciklohexanol • •
Ciklahexanon • •
Nátriumklorit (50 %) • •
Klórbenzol • •
Kloroform • •
Folyékony és gázhalmazállapotú klór • •
Alumíniumklorid * • •
Ammóniumklorid * • •
Antimonklorid * • •
Kalciumklorid * • •
Vasklorid * • •
Magnéziumklorid * • •
Higanyklorid * • •
Metilénklorid * • •
Káliumklorid * • •
Nátriumklorid • •
Szulfurilklorid •
Tionilklorid •
Zinkklorid • •
Krezol  (D) • •
Dekalin • •
Tistrírószer • •
Diklórbenzol (para) • •
Diklóretán • •
Dioxán • •
Epiklórhidrin • •
Terpentinolaj • •
Alifás észter • •
Éter • •
Etiléter • •
Kőolajéter • •
Fenol  (D) • •
Fluor • •
Formaldehid (40 %) • •
Foszfátok * • •
Butilftalát • •
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20°C-on 60°C-on

Vegyi anyagok magas ellenálló 
képesség

közepes ellenálló 
képesség

alacsony ellenálló 
képesség

magas ellenálló 
képesség

közepes ellenálló 
képesség

alacsony ellenálló 
képesség

Zselatin • •
Glicerin • •
Glikol • •
Butilglikol • •
Kalciumhipoklorit * • •
Nátriumhipoklorit * • •
Izo-Oktán • •
Élesztő • •
Lúgok • •
Lekvár • •
Melasz • •
Higany • •
Metanol • •
Metiletilketon • •
Metilglikol • •
Morfolin • •
Nafta (nehéz benzin) • •
Naftalin • •
Ezüstnitrát • •
Nátriumnitrát * • •
Oleum • •
Éteres olaj • •
Ásvámyolaj • •
Paraffinolaj • •
Állati és növényi olaj • •
Szilikonolaj • •
Foszforoxiklorid • •
Ózon • •
Fosforpentoxid • •
Nátriumpermanganát (D) • •
Kőolaj • •
Piridin • •
Poliglikol • •
Káliumhidroxid • •
Fényképészeti detektorok • •
Sóoldat • •
Nikkelammóniumszulfát * • •
Rézszulfát * • •
Szirup • •
Faggyú • •
Nátriumszilikát * • •
Nátron (lúg) • •
Fémszulfát • •
Szénkéneg •
Nátriumszulfid * • •
Gyümölcslé • •
Széntetraklorid • •
Tetrahidrofurán • • •
Tetralin (D) • •
Jodtinktúra •
Tiofén • •
Nátriumtioszulfát • •
Toluol • •
Triklóretilén • •
Antimontriklorid • •
Foszfortriklorid • •
Trietanolamin • •
Vízgőz • •
Vazelin • •
Xilol • •
Kén • •
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további rehAu-termékproGrAmok

REHAU GEOSZINTETIKUS ANYAGOK
A geoszintetikus anyagok (geoműnyagok) sokoldalú feladatokat látnak 
el a földépítés, közút- és alagútépítés területén: lényeges funkcióik közé 
tartozik az egyes rétegek elválasztása, szűrés, vízelvezetés, a stabilizá-
lás és a védelem. A REHAU többféle geotextíliát, geohálót és szintetikus 
szálakból készült rétegelt  anyagot kínál a fenti feladatok ellátására.

REHAU AKNARENDSZEREK
Egy cső önmagában még nem csatorna. Minden csatornahálózat lénye-
ges elemei a szellőzésre, ellenőrzésre és karbantartásra szolgáló aknák. 
Ez a vízelvezetés valamennyi területére vonatkozik, a privát területen 
ugyanúgy, mint az ipari és a kommunális vizek elvezetésére.  A REHAU 
széles aknakínálattal rendelkezik annak érdekében, hogy minden al-
kalmazáshoz a legmegfelelőbb darabot tudja szállítani. Mert a helyes 
méretezéssel jelentős költségeket lehet megtakarítani.  
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Cégünk szóban és írásban végzett alkalmazástechnikai tanácsadása tapasztalatainkon alapul, és a legjobb 
tudásunk szerint történik. Mindezek ellenére csak kötelezettség nélküli útmutatásnak tekintendő. A cégünk 
hatáskörén kívül eső munkakörülmények és különböző alkalmazási feltételek kizárják az általunk megadott 
adatokból fakadó igények érvényesítését.  Ajánljuk annak a vizsgálatát, hogy megfelel-e az adott REHAU-
termék a tervezett felhasználási célnak. A termékek alkalmazására, felhasználására és megmunkálására 
cégünk ellenőrzési hatáskörén kívül kerül sor, így ezek az Önök felelősségi területe alá tartoznak. Ajánljuk 
annak a vizsgálatát, hogy megfelel-e az adott REHAU-termék a tervezett felhasználási célnak. A termékek 
alkalmazására, felhasználására és megmunkálására cégünk ellenőrzési hatáskörén kívül kerül sor, így ezek az 
Önök felelősségi területe alá tartoznak. 

Ha mindezek ellenérre felmerül a felelősség kérdése, akkor az kizárólag a cégünk szállítási- és fizetési 
feltételeiben leírtak szerint érvényes; megtekinthető a www.REHAU.de/LZB alatt.
Ez azokra az esetleges szavatossági igényekre is érvényes, amelyeknél a szavatosság a termékek specifikáció 
szerinti tartós minőségére vonatkozik. 
A dokumentum szerzői jogvédelem alá tartozik. Cégünk fenntartja magának az ide tartozó jogokat, különös 
tekintettel az anyagok fordítására, utánnyomására, képek és ábrák kimásolására, elektronikus, fotomechanikus 
vagy egyéb hasonló úton történő továbbítására, valamint adatfeldolgozó berendezéseken történő tárolására.


