HYDRO16
6 ,MAGNUM
צנרת קורגיייטד מסוג M
הוראות שיננוע ,אחסון והתקנה לצ
ה

.1

הוראות שיננוע:
ם שימנעו פגיעה בצינור .יש
שו בעזרת כליים מתאימים
ת ,העמסתה וופריקתה ייעש
שינוע הצנרת
שרשראות אוו בחבקי מתככת אסור.
ה ,השימוש בש
להשתמש ברצועות הרמה
הקרקע.
אותם על פני ה
ת או לגרור א
אין להשליךך את הצינורות

.2

הוראות אחסון:
חפץ
חומרים כימייים וללא כל ח
ם חדים ,ללא ח
שטח נקי וישרר ,ללא עצמים
את הצנרת בש
יש לאחסן א
שעשוי לגרום
ם נזק לצינור.
שראש ההרחבה איינו נשען על צינור אחר.
ש
חסן כך
הצינור יאוח
אחסון
בערמה לא יעלה עלל  4מטר.
ה
גובה הצינוררות המותר לא
על מנת למנוע גגלגול הצנרת.
הערמה מעצורים ל
ה
יש להניח בבבסיס

.3

תקנה:
הוראות הת
3.1

תעללה:
המתכנן בשיפפוע האורכי שנקבע .רוחב
אם להוראות ה
תיעשה בהתא
חפיירת התעלה ת
הצינור לדופן התעלה.
תעלה ייקבע לפפי מרחק מיניימלי של 45ס"מ בין דופן ה
הת
מרחק בין דופןן הצינור לדופפן התעלה צרייך לאפשר הככנסת חומר מיילוי והידוק
המ
ואפפשרות להדק בשכבות.
תח
סולת או אבנים.
קת ומיושרת ,נקייה מכל חומר אורגני פס
חתית התעלה תהיה מהודק
ם מכניים.
מצע תהודק בבאמצעות כלים
עובבי שכבת המצצע יהיה  10ס"מ ,שכבת המ
ה של חומר גררנולרי בגודל גרגר  5מ"מ ,חומר המצע
חתית התעלה תרופד בשכבה
תח
שיפוע המתוכנן של הצנרת.
יפוזזר באופן אחייד לכל אורך התעלה ויפוללס בהתאם לש
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3.2

חה:
הנח
מנוקז.
הצנרת תונח עעל מצע יבש ומ
מך על המצע לכל אורכו .ה
גחוון הצינור ייסמ

3.3

טת חיבור:
שיט
חד ו"זנב" מנגגד ,ועליו (בין צלע
חבה בקצה אח
 PPאו  )PEבעללת ראש הרח
צנררת קורגייט (P
שונה ושניה) מ
ראש
ממוקם אטם .EPDM
אטם מוכנס ללתוך ראש
ת שקע תקע ”הזנב“ עם הא
חיבבור הצינורות נעשה בשיטת
ההרחבה.
לצננרת מגוון אביזרים :קשתוות ,מסעפים וומסעפי מעברר.
ה המסופקת ע"י פלסים.
משחת החלקה
חיבור נוח יש להשתמש במ
על מנת לאפשר ח

3.4

מיללוי התעלה:
קודקוד הצינוור.
חתית הצינור ועד רום של  300ס"מ מעל ק
מילוי הראשוניי יהיה בין תח
המ
המ
הוא בין 5מ"מ
ק גודל הגרגרים המומלץ ה
חומר גרנולרי הניתן להידוק
מילוי יהיה מח
ל 220מ"מ.
יש למנוע מגע של הצינור עם חצץ חד בגודל 20מ"מ.
ב
מר המילוי יפווזר לכל
חומ
רוחב התעלה משנני צדי הצינור בשכבות של  20ס"מ ,שכבבת
משני צידי הצצינור באמצעות מהדק ידניי או מכני.
מילוי תהודק מ
המ
מקודקוד הציננור( .באישור
מלי לצינור  HYDRO 116יהיה 40ס“מ מ
גובבה כיסוי מינימ
שרות שדה בלבדד).
טר מקודקוד הצינור.
 MAיהיה 1מט
מלי לצינור AGNUM SN8
גובבה כיסוי מינימ
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