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צינורות בטון מדויקים לפי ת"י 27 

חברת אקרשטיין מייצרת צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין בהתאם לתקן הישראלי ת"י 27 שאושר עם שינויים ותוספות במאי 
2010. צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין המיועדים להתקנה בחפירה, בכיסוי להובלה של מי ניקוז ומי ביוב; צינורות רגילים 

מסוג הידרוטייל עם מחברים גמישים )בעלי אטם מובנה בפעמון או אטם על "הזכר" מורכב על הצינור או מסופק בנפרד(.

צינורות המיועדים להתקנה בסביבה לא אגרסיבית ולהולכת נוזלים לא אגרסיביים - סוג הצינורות - 1; צינורות סוג 2 )א-ב(, 3 
)א-ג( המיועדים להתקנה בסביבה ימית, בסביבה אגרסיבית או קרקע אגרסיבית או להולכת נוזלים אגרסיביים יקבעו ויוחשבו 
בהתאם לסביבה. כל הצינורות יהיו מבטון מסוג ב-50 או ב-60. בצינורות מבטון מזוין עובי מינימלי של בטון הכיסוי לזיון )חיצוני 

ופנימי( - 30 מ"מ )סוג הצינורות לפי תנאי סביבה - 1(.

 d קוטר הצינור
)ס"מ(

עובי דופן t )ס"מ(
 D קוטר חיצוני

)ס"מ(
 D1 קוטר הפעמון

)ס"מ(
 l אורך שימושי

)מ"א(
משקל לאלמנט 

)ק"ג(
40754622.5680

507.565772.5880

60978912.51350

80121041152.52310

100141281402.53280

125191631642.44780

150181862012.46000

180202202202.57530

200202402402.58970

250253003003.015630

320303803804.032310

צינורות בטון: צינורות בטון מדוייקים

צינורות בטון הידרוטייל קוטר 200 ס"מ עם אטם מובנהצינורות בטון הידרוטייל קוטר 200 ס"מ פרויקט שפדן
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צינורות בטון: צינורות בטון עם אטם על ה"זכר"

צינורות בטון הידרוטייל עם אטם גומי מיוחד על ה"זכר" )CK-89 או ש"ע( מסופק בנפרד
בהתאם לתקן ישראלי ת"י 27 )מאי 2010(

נתונים טכניים ומחירים

המחירים כוללים הובלה לאתר. אלמנטים שמשקלם מעל 9 טון אינם כוללים פריקה ממשאית.

 d קוטר הצינור
)ס"מ(

מספר קטלוגי
x = דרג

מחיר בש"ח ל-1 מטר אורך לסוג הצינורות - 1

צינורות בטון מזוינים

דרג 5דרג 4דרג 3דרג 2דרג 1

407710x040471.00471.00496.20516.40565.50

507710x050629.70629.70659.90702.80777.50

607710x060875.30875.30938.30994.901061.70

807710x0801338.801338.801426.801535.201814.80

1007710x1001921.801921.802026.402159.902617.00

1257710x1252867.602867.603059.003186.203645.90

1507710x1503541.403541.403921.804249.204823.50

1807710x1805634.505634.506290.606710.107143.20

2007710x200674967497497.208338.409387.50

2507710x250

המחיר יקבע עפ"י הסכם

3207710x320
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צינורות בטון: צינורות בטון עם אטם מובנה

)F-153( צינורות בטון הידרוטייל עם אטם גומי מיוחד מובנה בפעמון
בהתאם לתקן ישראלי ת"י 27 )מאי 2010(

המחירים כוללים הובלה לאתר. אלמנטים שמשקלם מעל 9 טון אינם כוללים פריקה ממשאית.

 d קוטר הצינור
)ס"מ(

מספר קטלוגי
x = דרג

מחיר בש"ח ל-1 מטר אורך לסוג הצינורות - 1

צינורות בטון מזוינים

דרג 5דרג 4דרג 3דרג 2דרג 1

407717x040513.80513.80541.50564.20619.40

507717x050688.90688.90721.60769.40851.40

607717x060955.80955.801025.201088.101161.20

807717x0801463.401463.401560.401680.001987.30

1007717x1002099.402099.402214.002361.402863.90

1257717x1253134.703134.703288.203486.003991.00

1507717x1503846.203846.204264.304624.405256.70

1807717x1806147.006147.006869.907330.907806.90

2007717x2007320.807320.808143.209068.9010222.50

2507717x250

המחיר יקבע עפ"י הסכם

3207717x320

נתונים טכניים ומחירים
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צינורות הידרוטייל-פרוטק
צינורות הידרוטייל-פרוטק עם שרוול מגן פנימי מיועדים להולכת 
נוזלים אגרסיביים כגון ביוב סניטארי או מי ים. ניתן להשתמש בשרוול 
 HDPE בעובי 1.7 מ"מ או פוליאתילן בצפיפות גבוהה PVC מחומר

בעובים בין 5-2.5 מ"מ.
שרוול פנימי, המעוגן בתהליך ייצור הצינור, מבטיח הגנה מירבית על 
פני הבטון, בעל מקדם חיכוך נמוך יותר מבטון לא מאפשר הדבקות 
חומרים גבישים, עומד בטמפרטורות גבוהות, עמיד בפני פטריות 
וחיידקים, לא מזוהם ומתוחזק בהוצאות נמוכות לאורך שנים רבות.
עם הגדלת עומס על קווי ביוב עירוניים, פתרון לצינורות בטון עם 

שרוול פנימי הוא הפתרון היעיל ביותר והכלכלי ביותר.
 CK-89 צינורות בטון הידרוטייל-פרוטק מייצרים עם אטמים מסוג

.F-153 או מובנים בפעמון מסוג
ריתוך בתפרים יבוצע ע"י צוות חברת אקרשטיין לקבלת שרוול רציף 

ואטום רק לאחר הרכבת לפחות 8 צינורות. 
עם שרוול מגן ניתן לקבלת צינורות בקטרים בין 80 ל-320 ס"מ.

צינורות בטון סופר-הידרוטייל
)קוטר 40÷320 ס”מ(

צינורות בטון סופר-הידרוטייל הינם בעלי ציפוי מגן פנים ו/או חוץ 
בהתאם לתנאי הסביבה.

ציפוי מגן פנים ו/או חוץ לצינורות אלו יבוצע באפראלסטיק שחור 
מסוג HE-55 או בחומר אפוקסי מסוג "אפוטרן-400" על גבי שכבת 

פריימר בעוביים ממוצע 600÷200 מיקרון.
 CK-89 צינורות סופר-הידרוטייל מיוצרים עם אטמים מיוחדים מסוג

.F-153 או אטמים מובנים בפעמון מסוג

צינורות בטון עם מוספים ותוספים
בהתאם לדרישות מיוחדות, חברת אקרשטיין מייצרת צינורות מבטון 
עם מוספים מסוג צמנט סיגים או תוספים מסוג מיקרוסיליקה ו/או 

ZYPEX C500NF במינון הנדרש.

צינורות בטון: צינורות בטון לקווי תיעול וביוב מיוחדים

סוג הצינורות 2א, 2ב, 3א, 3ב, 3ג המיועדים להתקנה בסביבה אגרסיבית ולהולכת נוזלים אגרסיביים
הדרישות הספציפיות לייצור צינורות אלה ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו במפרט טכני מיוחד.
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צינורות בטון: צינורות בטון זוויתיים

מק"טמשקל, ק"ג/יח'זוויתקוטר צינור בטון
מחיר לצינור 
סוג 1, ₪/יח

קוטר 40 ס"מ
11.25°

576
77117566

11480.00 22.5°77117556
45°77117546

קוטר 50 ס"מ
11.25°

765
77117567

14350.00 22.5°77117557
45°77117547

קוטר 60 ס"מ
11.25°

1170
77117568

17220.00 22.5°77117558
45°77117548

קוטר 80 ס"מ
11.25°

2002
77117569

22960.00 22.5°77117559
45°77117549

קוטר 100 ס"מ
11.25°

2835
77117570

28700.00 22.5°77117560
45°77117550

קוטר 125 ס"מ
11.25°

4302
77117571

30500.00 22.5°77117561
45°77117551

קוטר 150 ס"מ
11.25°

5400
77117572

44900.00 22.5°77117562
45°77117552

קוטר 180 ס"מ

ע"פ הסכם קוטר 200 ס"מ

קוטר 250 ס"מ

זווית 90° משני צינורות בטון

זווית עד 45°

ניתן לייצר צינורות זוויתיים בהתאם לקו ראשי מצינורות בטון, כגון: אטמים על ה"זכר" או מובנה, שרוולים פנימיים, ציפויים פנימיים/חיצוניים, מוספים 
ותוספים לבטון.

נתונים טכניים ומחירים
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צינורות בטון: תאים אינטגרליים

קוטר צינור בטון
גובה תא 
אינטגרלי, 

h ס"מ

קוטר פתח 
לחוליות 

DNp הגבהה
מק"טמשקל, ק"ג

מחיר
₪/יח'

1341003770קוטר 100 ס"מ
7532100

16884.90
7532105

5400)125( 164100קוטר 125 ס"מ
7532125

20210.60
7532130

6400)125( 190100קוטר 150 ס"מ
7532150

23078.30
7532165

8750)150( 220125קוטר 180 ס"מ
7532183

34580.00
7532185

9210753220044050.00*)150( 240125קוטר 200 ס"מ

ע"פ הסכם157007532250*295150קוטר 250 ס"מ

ע"פ הסכם282707532320*370150קוטר 320 ס"מ

נתונים טכניים ומחירים

המחיר לא כולל חוליות הגבהה. 
*אלמנטים שמשקלם מעל 9 טון אינם כוללים פריקה ממשאית.

תאים אינטגרליים מתאימים לקו ראשי מצינורות בטון בעלי אטם מובנה או אטם מורכב על ה"זכר". הרכבת התא הינה נוחה ומהירה מתא 
יצוק באתר. ניתן לקבל את התאים עם ציפויים, תוספים ומוספים לבטון.
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מק"טשם מוצר
מחיר
₪/יח'

79000151595.00ניסור צינור בטון בקטרים 40-100 ס"מ

79000163900.00ניסור צינור בטון בקטרים 125-150 ס"מ

79001806000.00ניסור צינור בטון בקטרים 180 ס"מ

7920043670.40משחת החלקה מסוג "קורדס", חבילה 6 ק"ג

7920128420.00משחת החלקה מסוג "אקרסליפ", חבילה 3.5 ק"ג

7920119585.50משחת החלקה מסוג "אקרסליפ", חבילה 6 ק"ג

7900052450.00צמנט אול )שק 25 ק"ג(

ע"פ הסכם7920030שירות שדה

79200358400.00צוות שירות שדה, יום עבודה )8 שעות(

צינורות בטון: משלימים לצינורות

הוראות הרכבה צינורות בטון
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צינורות בטון הידרוטייל קוטר 200 ס"מ עם אטם מובנהצינורות בטון הידרוטייל קוטר 40 ס"מ עם אטם על ה"זכר"

צינורות בפרויקט נמל אשדודצינורות בפרויקט נמל אשדוד

צינורות בטון: פרויקטים לדוגמא
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MAX פרט חיבור עוצר מים )חיבור צינור עם פעמון( קוטר צינור

צינורות בטון: פרטי חיבור

במידה והצינור נכנס בזווית יש להתיעעץ עם מחלקת הנדסה.
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 IP FLEX פרט חיבור אטם
)חיבור צינור ללא פעמון(

פרט חיבור עם אטם עוצר מים/ללא אטם
)חיבור צינור ללא פעמון(

צינורות בטון: פרטי חיבור

במידה והצינור נכנס בזווית יש להתיעעץ עם מחלקת הנדסה.


