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מעברי צנרת וכבלים חרושתיים
אירית פורמן*

וכבלים  צנרת  מעברי  עם  התמודדות 

ותקרות מצריכה שינוי  החודרים קירות 

קיימת  לא  כבר  כיום,  הביצוע.  בהרגלי 

וניתן  עתידיות,  הוספות  לגבי  הגבלה 

כניסות צנרת מודולריות  ולבצע  לתכנן 

סוגי  לכל  שיתאימו  כך  ואטומות, 

הצינורות והכבלים במבנה למשך שנים 

כפי  לשינוי  ורסטילית  יכולת  עם  רבות, 

שיידרש במבנה בעתיד
בדומה לתחומים רבים, גם בתחום הבנייה קבלנים ולקוחות נוטים להשקיע 

בעיצוב  מדובר  כאשר  ואיכותיים,  יקרים  מוצרים  או  בפתרונות  רבות 

כשמדובר  יותר,  וזולים  פשוטים  בפתרונות  ולבחור  חשופים,  אלמנטים 

על המבנה מפני  להגן  הוא  העין. הדבר החשוב  מן  נסתרים  באביזרים 

נזקים עתידיים ולא להתמקד רק בפן העיצובי.

השקעה במוצרים איכותיים חוסכת לאורך זמן סכומים גדולים, במיוחד 

בנקודות בהן קשה או לא ניתן לבצע תיקונים בקלות. מעברי צנרת וכבלים 

מיושנות,  בשיטות  קצר  זמן  לפני  עד  טופלו  ותקרות  קירות  החודרים 

אנשים  עתק.  הון  הושקע  בהם  במבנים  גם  מתמשכים  לנזקים  שגרמו 

רבים אינם מבינים מדוע להשקיע מאות שקלים במעבר צנרת מסוג זה 

או אחר, כאשר מריחה של מסטיק, יכולה לכאורה לעשות את העבודה. 

שוב ושוב נעשים ניסיונות לפתרונות מהירים באזורי כשל מועדים.

בכל מה שנוגע לחדירות צנרת וכבלים אל המבנה, על הבונה והמתכנן 

קיימת אחריות מקצועית רבה, להשקיע ולטפל נכון כולל חשיבה עתידית.

נושא ההכנות וביצוע איטום מעברי צנרת הוא סוגיה בפני עצמה, שבה 

ניכרת מקצועיותו של המתכנן והקבלן, ובנוסף גם נכונותו של הלקוח 

להשקיע סכום כספי נוסף בבנייה, כדי לקבל בסופו של התהליך תוצאה 

שיידרש  כפי  לשינוי  ורסטילית  יכולת  עם  ואמינה,  ראויה  מקצועית 

במבנה בעתיד.

במצב כיום, לא תמיד ניתן לפתור את חדירות הצנרות והכבלים על ידי 

קידוח רגיל ופשוט ומריחות של חומרי איטום. באתרי בנייה רבים ממעטים 

פתרונות  לאלתר  ומעדיפים  ייעודיים  איטום  בפתרונות  להשתמש 

שמראש נידונו לכישלון.

מבוצעים  תכופות  לעיתים  לצרכים.  מותאמות  אינן  באתרים  ההכנות 

קרוב מדי אחד לשני, ללא כל  והכבלים  כניסות הצנרת  הקידוחים של 

אפשרות לבצע טיפול הולם באזורי החדירה.

ישנם גם מצבים בהם חוצבים 

דרכו מעבירים  פתח במבנה, 

ללא  וכבלים,  צינורות  מספר 

כל אפשרות לטפל בבעייתיות 

של חדירה כזו. במצב כזה לא 

בחדירות  ולטפל  לאטום  ניתן 

הצנרת בצורה ראויה. בתמונה 

למקרה  דוגמה  לראות  ניתן   B

שכזה:

טרום  הושחלה  הצנרת   .1

הכנה של מעבר ראוי.

כל  ללא  גדול  חור  נפער   .2

אפשרות לטיפול באלומת 

הצנרת.

יהיה  ניתן  לא  בעתיד  גם   .3

לטפל נקודתית בצינור זה 

או אחר בנפרד.

הקידוחים שבוצעו בצד ימין   .4

ולא  לשני,  האחד  קרובים 

אטם  של  פרט  בהם  יושם 

בלחיצה.

כמו  פתרונות  להיום,  נכון 

בניית מסגרות על ידי מסגרים 

ייעודיים,  בחומרים  ואיטומן 

לאיטום  פתרון  זהו  אומנם  הולם.  כפתרון  שנחשב  הפתרון  את  מהוות 

בו  לבצע  יהיה  ניתן  שלא  מכיוון  ורסטילי,  פתרון  אינו  הוא  אך  המעבר, 

כל שינוי בעתיד, במערכת הכבלים או הצנרת שהושחלה. אלו פתרונות 

או  הצנרת  מעברי  של  שינוי  או  הוספה  הרחבה,  בעתיד  יאפשרו  שלא 

הכבלים. בנוסף, ידרשו פתרונות אטימה יצירתיים למעברי קירות אלו, 

שייתכן ולא יעמדו לאורך שנים.

מגוון מוצרים לביצוע מעברי צנרת וכבלים
או  מתחת  מים,  צנרת  חשמל,  צנרת  בכניסות  מדובר  אם  משנה  לא 

הפתרון  את  על מנת לספק   - מים  לחץ  וללא  עם  לפני הקרקע,  מעל 

מעברי  לביצוע  רב  מוצרים  מגוון  פותחו  אלו,  לאתגרים  האופטימאלי 

המוצרים  וכבלים.  צינורות  עבור  מערכות,  של  חודרים  וכבלים  צנרת  *הכותבת היא מנהלת בחברת מלגול

A תמונה

B תמונה

C תמונה
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טלקומוניקציה,  כבישים,  כללית,  בנייה  ציבוריים,  במתקנים  משמשים 

מפעלי מי שתייה, שפכים והתפלה, תעשיית הכימיקלים וכדומה ותעלות 

אטומות למים וגז. קהלי היעד הם חברות חשמל, עיריות, חברות בנייה 

גדולות, חברות תעשייתיות ולקוחות פרטיים בתחום הבנייה.

פתרונות מומלצים
לטיפול  מערכות  קיימות   - הבטון  יציקת  בעת  המוטמעות  מערכות 

בחדירות צנרת וכבלים לתוך המבנים. אלו מערכות מתוכננות מראש, 

מאוחר  לשימוש  הניתנים  מכסים  עם  עתידיים  מפתחים  השארת  כולל 

יותר, אותן מחדירים בעת יציקת הבטון.

מערכות אלו מעניקות פתרון טוב והולם לנושא ההכנות לאיטום, לנושא 

מראש  ובהכנה  נוספת,  בהשחלה  יותר  מאוחר  לשינויים  האפשרות 

הצנרת  בחדירות  הנוצר  בסדר  הוא  הגדול  היתרון  נוספים.  למפתחים 

והכבלים אל המבנה.

איכות  בעלות  רב-שימושיות  מערכות 

גבוהה מעניקות פתרון המתאים לכל 

בטיפול  מתאפיינות  והן  ומצב,  צורך 

גמישות  קצרים,  הרכבה  זמני  קל, 

לשלב  ניתן  כן,  כמו  ורב-תועלתיות. 

בשלב  כבר  השונים  האלמנטים  את 

יציקת הבטון, בשיטת הלגו, ללא צורך 

צינורות  להחליט בשלב מוקדם כמה 

לשלב באלומה ובאילו קטרים. יתרונות 

המערכות  התקנות  את  הופכים  אלה 

האיטום לבטוח  ואת  יותר  למקצועיות 

ומבוקר.

המיובאות   HSI מערכות  לדוגמא, 

 90 של  בקטרים  קיימות  מגרמניה, 

של  מאד  גדול  מגוון  להם  ויש  ו-150, 

מאוחר  בשלס  לחיבורים  אופציות 

יותר. ניתן ליצור כוורות בתוך היציקות 

ולקבל תוצר חרושתי, המביא בחשבון 

אלו  מערכות  המבנה.  צרכי  כל  את 

ניתנות לשימוש לפני היציקה או אפילו 

אלו  במערכות  הדגש  היציקה!  אחרי 

הוא על היכולת לשלב מספר רכיבים 

לאחר  התמהיל  את  לשנות  ואף  רב, 

הינם  ביצוע העבודה בפועל. החלקים 

המותאמים  ונפרדים,  אינטגרטיבים 

אחד לשני בצורה מושלמת, ועונים על 

עמידה  להיות  המערכת  של  הצורך  HSI מערכת מודולרית

HSI

שרוול ייעודי

UFR שרוול ייעודי

צ.מ.ל. ציוד מתקדם לבניה חברה בע״מ

טל: l 03-5504455 פקס: l energotec@bezeqint.net l 03-5560456 משרדים ואולם תצוגה: רח‘ הסתת 13, א.ת. חולון 58117 ת.ד. 1794

צ.מ.ל. ציוד מתקדם לבניה חברה בע״מ
הכלים הטובים בעולם מתוצרת דיימונד יפן

כלים ידניים לכיפוף, חיתוך ברזל לבניין, קל ונייד לעבודות באתר הבנייה

40 שנה 
להיווסדה של 
חברת צ.מ.ל. – 
מבצעים מיוחדים יבואנים ומפיצים בלעדיים בישראל

דגמי חיתוך: 16, 20, 25, 32 מ״מ
דגמי כיפוף: 16, 32 מ״מ
מתח חד-פזי: 220 וולט

l חלפים l מכירה l תיקונים
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המשך

מעברי צנרת וכבלים חרושתיים

וברת שינויים בצורה מושלמת(.

ייעודי  הכנסת שרוול  כמו  הבטון,  ביציקות  נוספות  לשלב מערכות  ניתן 

להכנת מעבר הצנרת או הכבלים בקירות יצוקים. למערכות אלו קיימים 

פתרונות עד לגודל קדח של 200 מ"מ, כלומר - התאמה לצנרת 6". בתוך 

הקדחים ניתן לשלב סוגי פתרונות שונים של אטמי לחיצה, המותאמים 

היוצרת  כזו  מערכת  נראית  כיצד  לראות  )ניתן  לתוכו  ההשחלה  לצרכי 

מערכת משולבת ביציקה, הניתנת לאטימה מעולה במריחות קרות של 

חומרים ביטומניים(.

פתרונות  מחפשים  כאשר   - היציקה  לאחר  המותקנות  מערכות 

לתשתית  המתחברים  )פלאנצ'(  באוגנים  להשתמש  ניתן  בדיעבד, 

המבנה, הכוללים אטם מיוחד ומאפשרים התמודדות עם מצב נתון, 

מאפשר  שוב  והפתרון  בקיר  חור  קודחים  בוצעה.  כבר  היציקה  בו 

איטום הולם, השחלה של צנרת תוך 

אפשרויות  של  מגוון  מתוך  בחירה 

אלו.  מעין  לאוגנים  המתחברות 

ועדיין  הושחלה  כבר  הצנרת  כאשר 

לתשתית  חיבור  ליצור  צורך  יש 

אופציות  הכולל  מסודר,  ואיטום 

להשתמש  ניתן  עתידית,  להוספה 

באוגנים מחולקים לחצי.

אטמים: איטום בלחיצה של כבלים 

אמין  איטום  בטון.  בקירות  וצנרות 

לקבל  אפשר  יותר.  או  אחד  לכבל 

 500 ועד  מ"מ   50 מגודל  פתרון 

מ"מ.

מציעים  גולדסיל,  כמו  לחיצה  אטמי 

העוברים  לכבלים  מושלם  פתרון 

בטון.  בקירות  חודרים  בקדחים 

טיפול  מתאפשר  כאלו  באטמים 

ורסטילי וארוך טווח בסוגי האלמנטים 

המושחלים, איטום אמין של המעברים 

יותר, החל  בקיר לכבל/צינור אחד או 

 500 של  קוטר  ועד  מ''מ   50 מקוטר 

מ''מ.

ואטמים  סגורים  אטמים  קיימים 

נבחרים  כאשר  שהושחלה.  צנרת  עם  עבודה  המאפשרים  נפתחים 

אלמנטים בעלי מספר מפתחים רב מהדרוש היום, אלו נשארים סגורים 

עד לרגע בו יש בהם צורך, אם בכלל, ועד אז הם אטומים לחלוטין לנוזלים 

ולגזים.

במהלך  אמין  לאיטום  גם   - אפשרויות  מגוון  כוללים  בלחיצה  אטמים 

ההרכבה הראשונית וגם/או לאיטום מעברים קיימים. אטמים אלו מיועדים 

התברואה,  בתחומי  לאיטום  ומשמשים  יותר,  או  אחד  לצינור/כבל 

החשמל, החימום ומיזוג אוויר, הנדסה תת-קרקעית והנחת צינורות.

האטמים  עם  יחד  ליציקה,  ייעודי  צינור  החדרת   -  LINER של  השילוב 

בלחיצה, מעניק פתרון משולב מושלם לאיטום בטוח של תעלות בקיר. 

האטם היצוק והמחורץ משתלב בצורה הומוגנית עם הציפוי וכך מאפשר 

וציפויי  הלחיצה  אטמי  את  למצוא  ניתן  והמבנה.  הציפוי  בין  אמין  איטום 

פלסטיק בגדלים שונים החל מ-50 מ"מ ועד 1,500 מ"מ.

מעברי צנרת לממ"דים
מעברי צנרת חודרת נמצאים בשימוש על פי הוראת פיקוד העורף בכניסות 

לממדים ולאזורים מוגנים. פרטים אלו נועדו לטפל בכניסות של צנרת וכבלים 

למערכות מיזוג,מערכות סינון אוויר, ומערכות כיבוי אש )ספרינקלרים(.

צנרת לספרינקלרים במבנים רבי קומות - לפי הוראות חדשות של כיבוי 

אש, במבנים מעל 30 מטר גובה נדרשות מערכות ספרינקלרים החל 

מקומה ראשונה. לצורך התקנת מערכות אלו מבוצעים קידוחים למעבר 

צנרות ספרינקלרים גם לחדרים המוגנים, דבר המצריך פרט חרושתי 

של אטם גומי לחיץ לצורך איטום נגד גזים בחדרים ממוגנים.

הגנת כבלים מפני אש - סל פתרונות 

בדוקות,  מערכות  מכיל  ההגנה 

מאושרות ובטוחות עבור כבלים וקווים 

בתקן DIN 4102-9 S 90-S 120 )גרמניה 

.ONORM ובתקן )DIBt

ניתן למצוא סיכוך של כבלים וצינורות 

מתוצרת Hauff-Tecknik, יחד עם מגוון 

רחב של מערכות סיכוך למשימות מורכבות יותר בתחום הגנת אש -כגון 

אטימות לגז ומים עבור מבני תעשייה, תחנות יצור וחלוקת חשמל, שטחי 

ביוב/ מתקני  כימית,  תעשייה  ותובלה,  תעלות  טכנולוגית   ,IT-ל בטחון 

ביוגז, חללים עם מערכות כיבוי אש, וטכנולוגית חדרים נקיים.

איטומי כבלים וצינורות קיימים במגוון רחב של מערכות איטום ליישומים 

אש,  נגד  ההגנה המבנית  ונוזלים בתחום  לגז  איטום  תובעניים, בכללם 

 ,IT אבטחת  אזורי  חשמל,  וחלוקת  כוח  תחנות  תעשייתיים,  במבנים 

הנדסת מנהרות וכבישים.

לסיכום, צרכי השוק והבעיות בהן נתקלות חברות הבנייה, האינסטלציה, 

החשמל, התקשורת וחברות האיטום ביומיום, יכולים לקבל מענה בדמות 

המתכננים  ובעתיד.  היום  לבניין  מוסף  ערך  בעלי  איכותיים  פתרונות 

כמהים לטיפול הולם בנקודות כשל או בנקודות המהוות אזורים המצריכים 

תפעול שוטף ושינויים, על פי צרכי הבניין בעתיד עם אפשריות לשינויים 

עתידיים בצנרת ובכבלים המתחברים לבניינים.

אוגן עם אטם להתקנה חיצונית

אוגן לכבלים מושחלים

אטם לחיצה גולדסיל

הגנת כבלים מפני אש

את  להצעיד  מאפשרים  ומודולריים  חרושתיים  וכבלים  צנרת  מעברי 

הבניה בארץ צעד אחד קדימה. 0


