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 ה נה והתקנח הוראות ה

 
 הומר המילוי 

 ; 253 מיון הומר המילוי ״עשה לפי התקן הישראלי ת״י ■

 :יהיו  כדלהלן, ובמילוי החוזר, החומרים לשימוש במילוי תחתית התעלה ■

-  (SP, SW, SM) 3לפי ת"י , חול מובחר ; 

 ; 1885או ת"י   1886לפי ת"י  –( GW, חצץ )(GP,GMמצע סוג א או ב ) –גרנולרי חומר  -

 אינץ'(;  1.5) ממ" 37.5 –  גרגר מקסימלי של חומר המילויגודל  ■

 ס"מ; 20 -ובי השכבות לפני הציפוף לא יהיה גדול מע ■

 .הידוק השכבות המצופפות יהיה כנדרש בתכנון ■

 

 
 קרקעית התעלה 

 עבקרקיימצאו   לא .יהיה כמתוכנןכי קרקעית התעלה תהיה יציבה ומיושרת .השיפוע האור  ■

 ס"מ.  5-מ  התעלה אבנים ,גושים ,שורשים ,גופים או בליטות גדולים

 תאם הצינור מונח מתח  .תחתית התעלה תהודק לפי הוראות המתכנן בהתאם לסוג הקרקע ■

 ה.תהודק תחתית התעלה בדרגת ההידוק של שתית המיסע , למיסעה
יתר לעומק, תמולא חפירת היתר עד לגובה המתוכנן של הקרקעית באחד   –במקרה של חפירת  ■

צפיפות יחסית, לפי התקן  70%פרוקטור או   95% –מחומרי המילוי, בהידוק של לא פחות מ 
 . 1865הישראלי ת"י 

 
 
 

 רוחב התעלה 
 .רוחב התעלה לא יהיה קטן מהנדרש להנחת הצנרת ולציפוף המילוי סביבה ■

 הצינור יציד התעלה תיחפר באופן שהמרחק המינימלי בין דופן הצינור לבין דופן התעלה משני

 במקרה שקרקע האתר אינה מסוגלת לספק את  תמיכת הצד לצינור כנדרש ס"מ. 30 יהיה

 .בהנחיות התכנון ,תורחב התעלה לפי הוראת המהנדס המתכנן 

 

 
 ריפוד התעלה 

התעלה תרופד בשכבת מצע. חומר המילוי של שכבת המצע יפוזר באופן אחיד לכל אורך  תחתית ■

 התעלה וייושר בהתאם לשיפוע המתוכנן של הצנרת;

 ס"מ לפחות; 15עובי שכבת המצע יהיה  ■

 שכבת המצע תספק תמיכה אחידה ויציבה לכל אורכה של הצנרת;  ■

 ת ומחומרים אורגניים; המצע ייעשה מחול מובחר או מחומר גרנולרי, נקי מפסול  ■

 .1865צפיפות יחסית, לפי ת"י  70%פרוקטור או  95% –המצע יהודק לצפיפות של לא פחות מ  ■

ס"מ, כדי לאפשר פילוס נוח  5יש לפזר על גבי שכבת המצע המהודק שכבת חול מובחר בעובי  ■

 של הצינור. 

 

 

 

 

 

 



 תאריך
 
 
 

____________ 

 חתימת מנהל הפרויקט/העבודה 
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 כללי  -הנחת הצנרת 

 הנחת הצנרת תהיה בהתאם לתוכנית מאושרת מראש על ידי מתכנן מוסמך לכך, ועל פי ■

 . אם ישנן, הוראותיו הנוספות בכתב

 . ת המאושרות ומהוראות המתכנן כנזכר לעיל מותנות באישור בכתב של המתכנןו סטיות מהתוכני ■

)אדמת  ובכלל זה גם אם הצנרת  מונחת בתנאי סוללה ,הצנרת תונח אך ורק בתעלה חפורה ■

 מילוי(. 

 תונח בתעלה חפורה בקרקע הצנרת יכ, חפירת התעלה בתנאי סוללה תבוצע בעומק שיבטיח ■

 (.2מקוטרה החיצוני של הצנרת לפחות )ציור  1/3 -טבעית עד ל

 . צנרת לא תונח ישירות על משטחים קשים, כגון: סלע, משטח בטון או משטח מרוצף ■
 

 
 פני הסוללה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מבנה התעלה בתוך הסוללה )המידות במטרים(  – 2ציור 
 
 
 

 בדיקת הצינורות 

 כדי לוודא שהם מתאימים למתוכנן ושאינם,לפני הנחת הצנרתייבדקו חזותית  הצינורות והאטמים

 לכלוך יש לסלק .פריטים שאינם מתאימים ופריטים פגומים יש לסלק מן האתר. פגומים או מלוכלכים

 . בקפידה

 

 אופן ההנחה 

 .הצנרת תונח על מצע יבש ומנוקז ■

 הצדהחל במקום הנמוך  בתוואי לכיוון מעלה, באופן ש , הצינורות יונחו בקו ישר בשיפוע המתוכנן ■

 .השקוע יופנה לכיוון מעלה הזרימה

אילוץ המתגלה בעת  אין לסטות מהשיפוע המתוכנן או מהקו הישר של הצינור. במקרה של  ■

 הרכבת הצנרת והמחייב שינוי, יש לקבל הנחיות מהמתכנן. 

גחון הצינור ייסמך על המצע למלוא אורכו. גומות ייחפרו בשכבת המצע, מתחת לשקעי הצינורות,  ■

 כדי לאפשר את הרכבת הצנרת בלי להרימה. 

 לאחר הרכבת הצנרת יש לחזור ולמלא את הגומות בחומר מצע ולהדקו. ■

 

 

 


