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 URAKERBDה קלת משקל פאבן שהוראות התקנה ל

 כללי: .1
בהתאם  עבודות עפר ותשתיותיכולות להיות מותקנות על ידי קבלני  DURAKERBיחידות אבן שפה  .1.1

 להוראות אלו.
 במידת הצורך יש לתאם הסדרי תנועה באזור ההתקנה. .1.2

 תהליך ההתקנה: .2
 לרוחב, בתוואי אבן השפה המיועד. מ"מ 275-לעומק ומ"מ  325יש לחפור תעלה שמידותיה לפחות  2.1
מ"מ מבסיס  100, הנדרש להיות לפחות אבני השפהבסיס גובה המיועד של יש להעביר חוט המסמן את ה 2.2

 .(1 מס' )ראה איור הבטון עד לתחתית אבן השפה
. יש לוודא כי )ע"פ חוות דעת יועץ מתאים( לאורך התעלה יבש 200-ו/או ב 150-ביש להניח בטון מסוג  2.3

 פיק כך שלאחר הנחת אבני השפה על גבי הבטון הן יגיעו לגובה הקו המסומן. הבטון עמוק מס

 

 כלל היחידות באיור הן במ"מ.. DURAKERB: פירוט הנחת אבן שפה 1 מס' איור

הבטון שבתעלה ותדחס למקום על ידי  תשתיתיש להתחיל עבודה משמאל. אבן השפה הראשונה תונח על  2.4
שים לב כי היחידה שהונחה לפני אינה משנה עד לגובה הקו של בסיס אבן השפה.  מגומי שימוש בפטיש

 את מיקומה.
בזמן הדחיסה על גבי הבטון, מה  לנועעקב קלות המשקל של אבני שפה אלה, היחידות יכולות  2.4.1

י לתזוזה של יחידות סמוכות ויציאה שלהן מהמקום. ניתן למזער את אפקט זה על ידשיביא 
 ליחידות שהונחו מקודם.  משענת בטוןהתאמה של רטיבות הבטון ו/או 

 חידות עוקבות מונחות באופן דומה. יש לשים לב לחיבורי זכר נקבה בין היחידות המונחות. י 2.5
הסטנדרטי, ניתן להשתמש במסור מתאים בכדי לחתוך את  ךבמידה ונדרש אורך אבן שפה הקצר מהאור 2.6

ך את אבן השפה בסוף קו אבני השפה או בקרבת אבן שפה קיימת מבטון, אבן השפה. במידה ונדרש לחתו
 לבטון בתעלה, על מנת לפצות על החסר במקטע.  בטון רזהתערובת יש להזין כמות מספקת של 

האופקיים ת את השוליים ובטון מאחורי אבני השפה, על מנת לכס לצקתבסיום התקנת קו אבני השפה, יש  2.7
צריכה להיות דחוסה היטב על מנת  המשענת(. 1 מס' מ"מ )ראה איור 150ב של לפחות ברוח משענתוליצור 

 /מרית. מסטרינהבאמצעות  1 מס' כפי שמופיע באיור המשענתלעצב את צורת השפה. יש לתמוך באבני 
 תיקון: .3

יש לשים לב מוצר שנפגע במהלך השימוש יוסר על ידי שימוש בציוד מכני מתאים ויוחלף עם יחידה חדשה.  3.1
 לפגוע ביחידות תקינות סמוכות ליחידה הנדרשת להחלפה. לא

במידת הצורך ניתן להסיר את יחידת הזכר על ידי חיתוך עם מסור מתאים על מנת להקל על החלפת  3.2
 היחידה.

הם בגובה וברוחב המצוין באיור  המשענתיש להניח את היחידות המוחלפות במקומן כך שהבטון התחתי ו 3.3
  . 1מס' 


