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 חידוש קו ביוב ללא חפירה החלפת קו ביוב בחפירה



 חידוש צנרת ללא חפירה  

 ???מדוע 



מניעת הפרעות לתנועה וחסימת  

 כבישים



 ???מדוע לא לחפור 



 מניעת פגיעה בתשתיות קיימות



כמו גם פגיעה  , פגיעה בצנרת מים

 אפשרית בתשתיות אחרות 



 עצים ושורשים

 





 –פגיעה באתרים ארכיאולוגיים 

 פקוח -שורים מרשות העתיקות אי



דרישות שיקום 

 עירוני
 

 כולנו כפופים לדרישות העירייה

 !!!וכאן פעם ראשונה יכולים להשתחרר



 טכניקות אפשריות

 שירוול

 השחלה  

 ניפוץ

 חידוש ציפוי פנים

 קידוח



 שירוול

 CIPPשיטת השרוול הגמיש 

 

CURED IN PLACE PIPE 



 ASTM F1216תקן 



 תקן ישראלי לשירוול



 יקרי תהליךע – CIPPשיטת 
 הספגה

 הספגה 
 מסוע

 



 החדרה - CIPPשיטת 



 החדרה 
 תל אביב בחיפה    ' רחמ "מ 500מ חיפה           קו סניקה "מ מת"מ 400קו ביוב 

 'מ 200השחלה רציפה לאורך '                      מ 252השחלה רציפה לאורך 



 חיפה -הפרסים ' רחחידוש קווי ביוב 



 קיימות שתי שיטות הקשיה

 מים חמים/ באמצעות אויר:הקשיה בחום 

 UVבאמצעות מנורת 



 UVקשייה במנורות ה – CIPPשיטת 

 יתרונות משמעותיים לקטרים גדולים



 יתרונות עיקריים לעומת הקשיה בחום

 מוצר סופי חזק יותר –שרוול משוריין בסיבי זכוכית -

 עובי דופן נדרש קטן יותר-

 במקום סחרור מים חמים UVחימום במנורות -

 חסכון באנרגיה-

 וכל התהליך הקשייהקיצור משך זמן -

 ל"מהמפעל בחו מוספגקבלת שרוול -

 חלקות גבוהה יותר-

 בתהליך שליטה –הקטנת סיכון להקשיה מוקדמת -

 ד שנהע –שרוול בעל משך זמן הקשיה ארוך -

 



 להקשייה  UV -מנורות ה



 מערכת ההפעלה והבקרה



 בעבודה UV -משאית ה



קדושי ' מ ברח"מ 700חידוש קו סניקה 

 –' מ 120שחלה לאורך ה –יפה ח –בגדד 

 שעות עבודה 5 -יום לאחרס



 יתרונות וחסרונות

 יתרונות

 מהיר וחזק

 ניתן לביצוע מכל שוחה לכל שוחה

 

 חסרונות

קיימת חברה בחול  )כ מתאים רק לביוב "בד

 (המבצעת גם מים

 (התזת פולימרים)מצריך פתרון משלים לשוחות 



מ ברחוב קיבוץ  "מ 800חידוש קו ביוב 

 ע"ש 6סיום לאחר ' מ 85 –יפה ח –גלויות 



 שיטת ניפוץ והגדלת קוטר

PIPEBURSTING 
 .  מיועדת להגדלת קוטר ללא חפירה



 :עיקרי השיטה 

 
 ריתוך צנרת פוליאתילן לאורכים הנדרשים1.
 חיבור ראש ניפוץ לקצה הצנרת2.
 הצבת כננת משיכה בצד הרחוק3.
 החדרת ראש הניפוץ לקו ומשיכת הכננת מלפנים4.
 פעולה משולבת של ראש פניאומטי והכננת  5.
מנפצים את הצינור הקיים ומחדירים צנור גדול  6.

 יותר לתוואי הצינור הישן



 שיטת הניפוץ



 הגדלת קוטר קווים ללא חפירה

  –קטרים  4הגדלת עד -

 ,מ"מ 315 -ל 200-

 , מ"מ 355 -ל 250 -

 מ"מ 400 -ל 300-

 לניפוץ' מ 150 -השחלות עד כ-

 'מ 300בורות שילוח קטנים כל עד -

 



 המשך -ניפוץ 



 אפשרות ניפוץ

 :  למעשה כל סוגי הצינורות

 ראש פניאומטי רגיל –אסבסט צמנט , בטון

 סנפירי חיתוך+ ראש פניאומטי  –פלדה ויצקת 



 יתרונות וחסרונות

 יתרונות

 ניתן להגדיל קוטר

 מתאים לטיפול בכל סוגי הצינורות

 מתאים למים ולביוב

 

 חסרונות

 מחייב בור כניסה

 ניסיון מוגבל במים בארץ



 חידוש ציפוי פנים

 טכניקת התזה פנימית במקום

 מעבר על צינור ללא צורך בפתיחת חיבורי בתים

 (לביוב או למי שתיה)ציפוי בחומר מתאים  



 סיכום

 חידוש צנרת ללא חפירה מתפתח מאוד בעולם

–הצורך נובע מסיבות רבות אך החשובה שבהם 
 הסרת התלות בשיקום עירוני

 חשוב להתאים בין הבעיות לפתרונות

 

 תודה



SIPP 

 



Fast-Line Plus - Experience 

500mm Diameter 800mm Diameter 



 יתרונות

 מהיר וזול

 מתאים למי שתיה

 ללא צורך בחפירה לחיבורי בתים

 חסרונות

 טרם נוסה בארץ וטרם הותאמה תקינה ישראלית

 הטענה שאינו קונסטרוקטיבי

" 2-3אינו מסוגל לטפל בקטרים קטנים של 

 !לבתים

 יתרונות וחסרונות



 ( HDD)הכוונה לקידוחים מוכוונים 

 (CASING)ללא שרוול חיצוני 

 כ מצנרת פוליאתילן"בד

 (חסר ניסיון ישראלי)אפשרי גם מפלדה 

 מתאימים למים ולביוב

 קידוחים ישירים

 



 

 מכונת הקידוח



משיכת צינור 

 פוליאתילן

המושבה 

הגרמנית  

 חיפה



 900יציאת ראש קידוח 

 מובל ביוב מערבי חיפה



משיכת צינור 

סניקה בקוטר  

300 

 נהריים חיפה



 יתרונת

 זול  אמין, מהיר

 מתאים גם למים וגם לביוב

 

 חסרונות

 בשיפוע קטן לגרויטציהלא מתאים 

 לא ניתן להוציא חיבורים בדרך

 

 יתרונות וחסרונות


