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4000 MM ÇAPA KADAR

ŞANTİYEDE ÜRETİLEN YENİ uPVC BORU SİSTEMİ

SP196 TEKNİK KATALOĞU

SEKTÖRDE

SİZE ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNAN

LİDER FİRMA.

90’lı yılların başında çevreye duyarlı hizmet anlayışı ile yola

basınçsız iletim hatlarında büyük çaplı plastik boruların yer
almasını sağladık.

1994

yılları arasında 30’u aşkın HES projesini
ve Karayolları, OSB gibi yüzlerce altyapı projesini tamamladık.
Kazandığımız bu büyük tecrübe sayesinde, HES projelerinde
sağladığımız mühendislik, şantiye içi taşıma, montaj gibi
hizmetler ile yatırımın servis ömrü boyunca kusursuz çalışacak
bir boru sistemi oluşturduk.

çıktık. Sektörün ihtiyaç duyduğu uygun teknolojiyi ülkemize
kazandırmak için dünya çapında firmalarla lisans anlaşmaları
yaparak altyapı sektörünün liderlik misyonunu üstlendik.

senesinde, yatırımlarımızı tamamlayarak Türkiye’de ilk
olarak 2.6 metre çapa kadar üretilebilen patentli PVC Spiral Boru
sistemini, Türk inşaat sektörünün hizmetine sunduk.

1994-1996

yılları arasında raportör olarak Türk
Standartları Enstitüsü Petrokimya Standart Hazırlık Grubu ile
birlikte çalışarak spiral sarımlı (sarmal) Termoplastik Ürünler için
TS12132 standardının hazırlanmasına ve yayınlanmasına katkıda
bulunduk.

1997

senesinde Türkiye’de TS12132 standardı ile üretim
yapan İLK büyük çaplı plastik boru üreticisi olduk.

1998

yılı başında büyük çaplı kanalizasyon ve yağmur suyu
plastik borularında Bayındırlık Birim Fiyatları Kitapçığı’nda yer
alarak devlet altyapı ihalelerinde tanımlanabilen İLK büyük çaplı
plastik boru üreticisi konumuna geldik.

2004

yılında Hidroelektrik Santrallerinin özelleştirilmesinin
ardından, 2006 yılında yine Türkiye’de İLK kez, HES projelerinde,
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2008-2014

2010

yılında sektörün daha büyük çaplarda boru ihtiyaçları
göz önünde tutularak yeni bir ürün için AR-GE çalışmalarına
başladık. Dört yıl süren çalışmalar sonucu uzun dönemli
mukavemet ve sızdırmazlık testlerini başarıyla geçen ve ø4000
mm çapa kadar üretim imkanı tanıyan SP196 ürününü geliştirip
sektörün taleplerine sunduk.

2014

yılında yeni ürün SP196’yı, ø3300 mm çapta
10.000 mt boru üretim ve montajını rekor bir sürede, 7 ayda
tamamlayarak uyguladık.
Bugün olduğu gibi gelecekte de gücümüzü ve tecrübemizi uzun
ömürlü, ekonomik, çevreye duyarlı ürünler geliştirmek ve ülkemiz
altyapısını en ileri teknolojiye sahip ürünler ile buluşturmak için
kullanacağız.

SPIRA PIPE

KULLANIM AVANTAJLARI
Betonarme kutu kesit, üretim ve yapım zorluğunun yanı sıra Spira pipe kullanımına nazaran daha
pahalı bir sistemdir. Demir, kalıp ve betonu yüksek kotlara taşımak ve uygulamak oldukça yavaş
ve zahmetli olmasına ek olarak suyu sızdırma sorunu başlı başına bir problemdir.
Beton trapez açık kanal kesit ise genellikle daha ucuza mal olan fakat sürekli bakım gerektiren
bir sistemdir. Bu sistem genellikle su sızdırmazlığının sağlanmasının gerekli olmadığı sulama
sistemlerinde kullanılan, su sızıntıları ve buharlaşma kayıplarına açık bir sistemdir.
Spira pipe ise 2015 yılı başına kadar 30’u aşkın HES projesinde başarıyla kullanılmış ve kendini
kanıtlamış bir HES sistemidir. Spira pipe ve diğer cazibeli sistemleri şu şekilde kıyaslayabiliriz;

Spira pipe kesinlikle sızdırmaz bir sistemdir.
İşin bitirilmesi sonrasında tüm Spira pipe sitemi sızdırmazlık testine tabi tutulur ve sistem tam
sızdırmaz olarak yatırımcıya teslim edilir. Sistem sızdırmazlık taahhüdümüz altındadır.
Oysa beton ve betonarme sistemler için su bir kür koşuludur, yani bu sistemler suyu emerler ve
maalesef sızdırma problemleri hat safhadadır.

Spira pipe düşük pürüzlülüğe sahip bir boru sistemidir.
Beton ve betonarme yapıların Manning Pürüzlülük Katsayıları n=0,014 ila n=0,016 aralığında
iken bu değer spira pipe için literatürde 0,008<n<0,0094 aralığında verilmektedir.
Boruların düşük pürüzlü bir yapıya sahip olması iç yüzeyinde kesinlikle bir çökelme oluşmaması
demektir.

Spira pipe sisteminde kesinlikle bir kesit daralması
ve yosunlaşma olmaz.
Su içinde bulunan Ca, Mg, K ve kireç vs gibi hiçbir kimyasal PVC ile reaksiyona giremez,
dolayısıyla boru içinde birikemez. Ayrıca yosun vs gibi bitkiler boru iç yüzeyine tutunamaz.

Spira pipe bakım gerektirmeyen güvenli bir boru
sistemidir.
Spira pipe bir kez yapılır, bir kez uygulanır ve bir kez daha bakım gerektirmez. Öncelikle gömülü
bir boru sistemi olarak hiçbir dış etkiye maruz kalmaz, böylece yıllarca sağlıklı bir şekilde görevini
yerine getirir.
Oysa beton kanallar sürekli bakıma ihtiyaç duyan sistemlerdir. Kar ve donma etkisi yanı sıra
mevsimsel farklar ve gece – gündüz sıcaklık farkları bile betonu aşındırıcı etki yapar.
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HES İLETİM KANALLARINDA

SPIRA PIPE
Spira pipe kullanma kararı alan yatırımcılara proje aşamasında, hidrolik tasarım ve en ekonomik
kazı kesitlerinin seçilerek uygulanması konusunda hizmet vermekteyiz. Bu konuda en büyük
yardımcımız 30’u aşkın HES projesini başarıyla bitirmiş olmanın verdiği tecrübe ve güvendir.

Spira Pipe en düşük maliyetli boru sistemidir.
İş bitim maliyetleri ele alındığında betonarme kutu kesitler de dahil olmak üzere diğer sistemler,
Spira pipe boru sisteminden pahalı iletim sistemleridir.

Spira pipe boru sisteminin KDV muafiyeti vardır.
Beton ve betonarme sistemleri oluşturan çimento, beton ve demirin KDV muafiyeti bulunmazken
HES projelerinde kullanılan Spira pipe boru sistemi KDV’den muaftır.

Spira pipe şantiyenizde başarıyla üretilebilen tek
boru sistemidir.
Spira pipe, boruyu oluşturan yarı mamul malzeme ve üretim makine ve ekipmanlarının şantiye
sahasına nakledilmesi ve boru üretiminin şantiye sahasında gerçekleştirilmesi sayesinde nakliye
maliyetinden muazzam tasarruf edilmesini sağlar. Bu sayede nakliye maliyetleri sekizde bir
maliyete kadar düşer.

Spira pipe üretim ve montajı uzman ekiplerimiz
tarafından yapılır.
Spira pipe boru üretimi ve montajı en az yedi yıl tecrübeli ekibimizce yapılır. Ekibimizin yetiştirilmesi
yaklaşık yirmi yıldır sürdürülen hizmet içi eğitimlerimizle sağlanmıştır. Ustabaşı pozisyonundaki
elemanlarımız yaklaşık 20 yıl tecrübeli elemanlardan oluşmaktadır.

Şantiyelerimizde mutlaka mühendis elemanlarımız
görev yapmaktadır.
Mühendis elemanlarımız, şantiyemizin problemsiz çalışması için bizzat şantiyelerimizde görev
yaparlar. Bize ve yatırımcıya, işin ilerleyişi ve teknik konuları içeren günlük raporlamalar yaparlar.

Proje kapsamında şantiye içi boru taşımaları hizmeti
de verilebilmektedir.
Şantiye içi boruların üretim alanından stok ve montaj sahalarına kadar olan yatay ve düşey
taşımaları konusunda da tarafımızdan hizmet verilebilmektedir.
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SP196 NEDİR?
SP196 Nedir?
SP196, yatırımcıların Hidroelektrik Santral
İletim Hattı projelerinde şantiyede üretim
imkanı, nakliyesi, hızı ve toplam maliyet
avantajları ile bir numaralı tercihi olan Spiral
Sarımlı uPVC boru Sistemlerine ait daha
güçlü çelik kesiti ve 4 mm et kalınlığına
sahip yeni profil tipi ile ø4000 mm çapa
kadar üretim imkanı sağlayan dayanıklı ve
mukavemeti yüksek yeni ürünüdür.

SP196 Profil Kesiti

* Yeni, form verilmiş çelik kuşak
* Yeni 3 kat güçlü SP196 PVC Profil
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Nakliye / Şantiyede Üretim
Spiral Sarımlı uPVC Boru Sistemleri şantiyede üretim imkanıyla planlanmış olan proje süresine uygun üretim hızıyla ekonomik olduğu kadar
çözüm odaklı bir sistemdir. Yarı mamül olarak şantiyeye sevkedilen malzemelerin şantiyede boru haline getirilmesiyle nakliye maliyetlerinde %90’a
varan avantajlar sağlanabilmektedir. Yeni geliştirilmiş olan SP196 ile yapılan ilk uygulamada ø3300 mm çapında günlük üretim hızı 100 mt/gün’e
kadar çıkmıştır. Şantiyede üretim ile proje taleplerine ve projede olabilecek mecburi değişikliklere, anında ve şantiye iş programını aksatmadan cevap
verebilme esnekliği sağlanmaktadır.

Montaj Kolaylığı
Şantiyede proje ihtiyaçlarına uygun olarak istenilen boylarda üretilen Spiral Sarımlı uPVC Boruların montajı oldukça hızlı ve kolaydır. Diğer boru
sistemlerine göre baş bağlama ve manşonlama işlemleri çok daha pratik olduğu için ø3300 mm çapta, üretimde yakalanılan 100 mt/gün hızı montaj
için de yakalanmaktadır.

Dirsekler / Dönüşler
Büyük çap borular için tasarlanıp yatırımcının tercihine sunulan SP196 borularda ek parça gerektiren dirsek ve dönüşler için ayrı bir ek parça ürün ve
nakliye maliyeti olmaksızın 7° ye kadar dönüşlerde kütle beton ihtiyacını ortadan kaldırıp, kendi sistemiyle yine şantiyede üretilerek yatırımcıya hem mali
açıdan hem de üretim hızı olarak büyük avantajlar sağlamaktadır.
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Menholler (Muayene Bacaları)
İletim hatlarında kullanılan muayene bacaları (menhol) için dirsekler gibi ek maliyet ve zaman kaybı olmadan aynı sistemle yerinde üretim yapılmaktadır.

Stoklama
Şantiyeye yarı mamül olarak gelen Spiral Sarımlı uPVC Boru Sistemleri makaralar halinde stoklandığı ve montaj hızına uygun olarak ihtiyaca
göre üretim yapıldığı için diğer sistemlere göre çok daha az boru stok alanına gereksinim duyulmaktadır. Bu yüzden yatırımcının boru stok alanından
kaynaklanacak maliyeti de asgari düzeyde tutulmaktadır.

Sızdırmazlık / Bakım ve Tamirat Kolaylığı
Taahhüdümüz altındaki tüm projelerde boru montajı uzman ekiplerimizce ve kontrolümüz altında gerçekleştirilmekte olup, tüm boru hattı sızdırmazlığı
tarafımızca sağlandıktan sonra yatırımcıya Sızdırmazlık Garantisi ile teslim edilmektedir. Diğer alternatif sistemlerin taşımış olduğu sızdırma riskleri
ve Betonarme sistemlerin dış etkenlere bağlı olarak maruz kaldığı problemler Spiral Sarımlı uPVC Boru Sistemlerinde yaşanmamakta, yatırımcının
bu tip durumlarda bakım ve santrallerdeki elektrik üretiminin aksamasından doğabilecek zaman ve maliyet kaybı engellenmiş olmaktadır. Ayrıca SP196
sistemlerinde tamirat diğer tüm alternatif sistemlere göre çok daha hızlı ve kolay olup, sorunun bildirilmesini takip eden 1-3 gün içerisinde teknik
ekiplerimizce müdahale edileceği iş sözleşmesi ile taahhüdümüz altına alınmıştır.
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SPIRA PIPE SPİRAL BORU TEKNOLOJİSİ
SPİRAL SARIMLI u PVC BORU - BETONARME KUTU KESİT - AÇIK BETON TRAPEZ KANAL HDPE KORUGE BORU DEĞERLENDİRME - KIYASLAMA TABLOSU
DEĞERLENDİRME
KRİTERLERİ

AÇIK BETON TRAPEZ KANAL
AÇIKLAMA

BETONARME KUTU KESİT

SPİRAL SARIMLI u PVC BORU

HDPE KORUGE BORU

NOT

AÇIKLAMA

NOT

AÇIKLAMA

NOT

AÇIKLAMA

NOT

5

Ø150 mm - Ø 4000 mm

10

Ø 150 mm - Ø3000 mm

8

ÇAP ARALIĞI

Düşük çaplara tekabül gelen boru
ebatları için yapılamamaktadır.

4

Düşük çaplara tekabül gelen
boru ebatları için maliyeti çok
yükselmektedir.

YÜKSEK AKIŞ
PERFORMANSI

Manning Pürüzlülük Katsayısı en iyi
durumda 0.016-20'dır. Yosunlaşma,
kireçlenme nedeniyle kesit kaybı
yaşanmaktadır.

2

Manning Pürüzlülük Katsayısı en iyi
durumda 0.016-20'dır.

4

Manning Pürüzlülük Katsayısı 0,009
olduğu için akış performansı iyidir.

9

Manning Pürüzlülük Katsayısı 0,009
olduğu için akış performansı iyidir.
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MEKANİK
ÖZELLİKLER
(DIŞ ETKİLER)

Rijit malzeme olduğu için yer
hareketlerine karşı dayanımı yoktur.
Teressubat birikmesi ve heyelan
etkilerinde servis dışı kalır

2

Rijit yapısı nedeniyle farklı
oturmalarda kırılmalara neden olur.

5

Elastisite modülü çok yüksek
olduğundan mukavemeti ve
dayanımı yüksektir. (690 Mpa uzun
vade)

9

Elastisite modülü yüksek
olduğundan mukavemeti ve
dayanımı iyi seviyededir.(200 Mpa
uzun vade)

7

9

Hammaddesinden dolayı kullanım
ömrü 50 yıldır.

9

SERVİS ÖMRÜ

Kullanım ömrü son derece düşüktür.

3

Kullanım ömrü son derece düşüktür.

4

Hammaddesinden ötürü kullanım
ömrü uzundur.Tasarımda
malzemenin 50 yıl değerleri
alınmaktadır.Kullanım ömrü 50 yıldır.

YÜKSEK AŞINMA
MUKAVEMETİ

Aşınma mukavemeti bakımından
dayanımı azdır.

6

Aşınma mukavemeti bakımından
dayanımı azdır.

6

Aşınma mukavemeti sadece 0,010
mm'dir.

8

Aşınma mukavemeti 0,009 mm'dir.
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TAŞIMA NAKLİYE

Pompa ve Mikser ile yerinde
dökümün getirdiği ağır tonajlar söz
konusudur.

5

Pompa ve Mikser ile yerinde
dökümün getirdiği ağır tonajlar söz
konusudur.

4

Teleskobik yükleme ve/veya şantiye
üretimi yapılabildiği için nakliyesi
son derece ekonomiktir.En hafif
boru olmakla beraber en dayanıklı
borudur.Nakliye firesi yoktur

10

Sadece teleskobik yükleme
yapılabilir.Büyüyen çaplarda
nakliyesi pahalıdır.

6

ÜRETİM

Kalıp ve işçiliği nedeniyle üretim
süresi ve zaiyatı çok fazla, maliyeti
çok yüksektir.

4

Kalıp ve işçiliği nedeniyle üretim
süresi ve zaiyatı çok fazla, maliyeti
çok yüksektir.

4

Üretimi son derece hızlıdır.Fabrikada
veya şantiyede üretilebilir.İstenilen
boyda üretilir.6 veya 12 metre
kısıtlaması yoktur.

10

Şantiyede üretilemez.Sadece 6 veya
12 metre olarak üretilir.
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STOKLAMA

Çimento, demir ve kalıp olarak
stoklandığı düşünüldüğünde,
ayrı stoklama ve üretim sahaları
gerektirir.

2

Çimento, demir ve kalıp olarak
stoklandığı düşünüldüğünde,
ayrı stoklama ve üretim sahaları
gerektirir.

2

Stoklama için uygundur.Şantiye
üretimi yapılabildiği için stoklama
sahası gerektirmez.Şantiyede anlık
ihtiyaç duyulan miktarda üretilir.

10

Boru olarak stoklandığından yer
kaybı ve maliyet doğurur.

6

KAZI - DOLGU GÖMLEKLEME

Tasmanını tamamlamış zeminlerde
uygulanmalıdır. Kazı ve dolgu
maliyeti pürüzlülük katsayısından
dolayı yüksektir. Gömlekleme
malzemesi kazıdan çıkan geri dolgu
ile yapılabilir.

3

Tasmanını tamamlamış zeminlerde
uygulanmalıdır. Kazı ve dolgu
maliyeti pürüzlülük katsayısından
dolayı yüksektir. Gömlekleme
malzemesi kazıdan çıkan geri dolgu
ile yapılabilir.

4

Kazı ve dolgu hacmi, pürüzlülük
katsayısından dolayı beton kesitlere
göre düşüktür. Gömlekleme
malzemesi kazıdan çıkan geri dolgu
ile yapılamaz, kırmataş veya elenmiş
yıkanmış dere çakılı ile yapılmalıdır.

8

Kazı ve dolgu hacmi, pürüzlülük
katsayısından dolayı beton kesitlere
göre düşüktür. Gömlekleme
malzemesi kazıdan çıkan geri dolgu
ile yapılamaz, kırmataş veya elenmiş
yıkanmış dere çakılı ile yapılmalıdır.
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EKONOMİKLİK

Kazı-Dolgu, işçilik maliyetleri
ve imalattaki firelerinin yüksek ,
iş bitirme süresinin fazla olması
nedeniyle ekonomik değildir.

4

Kazı-Dolgu, işçilik maliyetleri
ve imalattaki firelerinin yüksek ,
iş bitirme süresinin fazla olması
nedeniyle ekonomik değildir.

5

Sanat yapısı olarak kullanılabilir.
Diğer boru çeşitlerine göre fiyatı ve
iş bitirme maliyeti daha uygundur.
Kısa sürede iş bitirilir.

9

Fiyatı diğer rakiplerine göre daha
pahalıdır.İş bitirme süresi kısadır.

7

FİNANSMAN
TEŞVİKLERİ

Beton ve donatı içeren ekipmanlarda
HES'ler gibi projelerde KDV teşviği
yoktur.

0

Beton ve donatı içeren ekipmanlarda
HES'ler gibi yapımı olan projelerde
KDV teşviği yoktur.

0

HES'ler gibi projelerde KDV teşviği
vardır

10

HES'ler gibi projelerde KDV teşviği
vardır

10

KİMYASALLARA
KARŞI DAYANIM

Kimyasallara karşı dayanımı
düşüktür.

5

Kimyasallara karşı dayanımı
düşüktür.

5

Kimyasallara karşı dayanımı
yüksektir.

8

Kimyasallara karşı dayanımı
yüksektir.

9

SIZDIRMAZLIK

İşçiliğe bağlı olarak ve farklı
zemin hareketlerindeki rijit yapısı
nedeniyle oluşan deformasyonlar
nedeniyle sızdırma problemleri ile
karşılaşılmaktadır.

4

İşçiliğe bağlı olarak ve farklı
zemin hareketlerindeki rijit yapısı
nedeniyle oluşan deformasyonlar
nedeniyle sızdırma problemleri ile
karşılaşılmaktadır.

5

Menholden-Menhole eksiksiz üretim
yapılabildiğinden ve kimyasal olarak
birleştirildiğinden sızdırmazdır.Yeraltı
sularını içine almaz.

10

Contalı birleştirilmelerinden
sızdırmalar olabilir.EF ile birleştirme
zor ve hassastır.Sızdırma riski
yüksektir.

8

UYGULAMA VE
DÖŞEME

Kalıp, demir ve beton döküm işçiliği
bakımından uygulaması zor ve
maliyetlidir.

3

Kalıp, demir ve beton döküm işçiliği
bakımından uygulaması zor ve
maliyetlidir.

3

Uygulaması kolaydır.İstenilen boyda
üretilebildiği için ek yeri sayısı azdır.
Hızlı döşenir.

10

Uygulaması contalı sistemde
kolaydır.Ef ile birleştirme zor ve
hassatır.Ef ile birleştirme süresi
uzundur.

7

3

Arazideki münhaniye göre istenilen
açıda ve iş başında konfeksiyon
olarak dönüş yapılabilmektedir.
Ayrıca bir fittings elemanına gerek
yoktur. Sızdırma problemlerine
yol açmaz. 7° ye kadar dirsek
gerektirmez

10

Her dönüş için fabrika ortamında
ayrı bir fittings elemanı yapılması
gerekir. Nakliyesi, fiyatı pahalı
olmaktadır. Konfeksiyon olarak
şantiyede yapımı sızdırma
problemlerine yol açmaktadır.

6

DÖNÜŞLER DİRSEKLER

Arazideki münhaniye göre dönüş
yapılabilir

4

Arazideki münhaniye göre dönüş
yapılabilir, fakat keskin dönüşlerde
ilave yapıya ihtiyaç duyulur

TAMİR VE BAKIM
KOLAYLIĞI

Tamir ve bakımı çözümleyici
sonuçlar getirmemektedir.

3

Tamir ve bakımı çözümleyici
sonuçlar getirmemektedir.

3

Tamiri ve bakımı son derece kolaydır.

8

Tamiri ve bakımı kolaydır.

8

FİRESİZ ÇALIŞMA

İşçilik olduğu için fire yüksektir.

2

İşçilik olduğu için fire yüksektir.

2

Firesi yok denecek kadar azdır.

9

Boylar sabit olduğundan fire
olabilmektedir.

8

YANMA DİRENCİ

Yanmaya karşı dirençlidir

10

Yanmaya karşı dirençlidir

10

Yanmaya karşı dirençlidir. Havadaki
oksijen oranında yanmaz.

9

Yanmaya karşı dirençli değildir.

2

GENEL TOPLAM

66

GENEL TOPLAM

74

GENEL TOPLAM

166

GENEL TOPLAM

134
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SP196 uPVC BORU SİSTEMLERİ

ÖRNEK KAZI KESİT TİPLERİ
Tip 1: Tam Gövde Kazı - Tam Gövde Kırmataş Dolgu

Tip 2: Yarı Gövde Kazı - Beton İstinat Duvarı - Tam Gövde Kırmataş Dolgu

Tip 3: Yarı Gövde Kazı - Beton Gömlekleme - Yarı Gövde Kırmataş Dolgu
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SP196

DÖŞEME KOŞULLARI

BORU ÇAPI (MM.)
D

BORU ÜSTÜ MAX.
VE MIN. DOLGU
YÜKSEKLİĞİ (MT.)
E

BORU ALTI
KIRMATAŞ MICIR
YÜKSEKLİĞİ (CM.)
A

HENDEK KENARI
KIRMATAŞ MICIR
GENİŞLİĞİ (CM.)
B

BORU ÜSTÜ
KIRMATAŞ MICIR
YÜKSEKLİĞİ (CM.)
C

Ø 1400 - Ø 2600 KUŞAKSIZ

min-max dolgu yüksekliği
tablosunda verilmiştir.

15 cm.

30 cm.

30 cm.

Ø 2700 - Ø 3300 KUŞAKSIZ

min-max dolgu yüksekliği
tablosunda verilmiştir.

15 cm.

35 cm.

35 cm.

Ø 3400 - Ø 4000 KUŞAKSIZ

min-max dolgu yüksekliği
tablosunda verilmiştir.

20 cm.

40 cm.

40 cm.

Ø 1400 - Ø 2600 2 KUŞAKLI

min-max dolgu yüksekliği
tablosunda verilmiştir.

10 cm.

30 cm.

30 cm.

Ø 2700 - Ø 3300 2 KUŞAKLI

min-max dolgu yüksekliği
tablosunda verilmiştir.

15 cm.

35 cm.

30 cm.

Ø 3400 - Ø 4000 2 KUŞAKLI

min-max dolgu yüksekliği
tablosunda verilmiştir.

15 cm.

40 cm.

35 cm.

Ø 1400 - Ø 2600 3 KUŞAKLI

min-max dolgu yüksekliği
tablosunda verilmiştir.

10 cm.

30 cm.

30 cm.

Ø 2700 - Ø 3300 3 KUŞAKLI

min-max dolgu yüksekliği
tablosunda verilmiştir.

15 cm.

35 cm.

30 cm.

Ø 3400 - Ø 4000 3 KUŞAKLI

min-max dolgu yüksekliği
tablosunda verilmiştir.

15 cm.

40 cm.

30 cm.

SPIRA PIPE 196 ÖRNEK ÇAP DOLGU SINIRLARI
ÖRNEK ÇAP

PROFİL TİPİ

Ø 1400

GALVANİZ ÇELİK TAKVİYESİZ

2 SIRA GALVANİZ ÇELİK KUŞAKLI

3 SIRA GALVANİZ ÇELİK KUŞAKLI

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

196 TR

0,70 mt.

9,00 mt.

0,50 mt.

19,00 mt.

0,50 mt.

19,50 mt.

Ø 2000

196 TR

0,90 mt.

5,50 mt.

0,70 mt.

12,50 mt.

0,60 mt.

18,00 mt.

Ø 2600

196 TR

0,80 mt.

9,00 mt.

0,70 mt.

14,50 mt.

Ø 3200

196 TR

1,00 mt.

6,50 mt.

0,90 mt.

11,00 mt.

Ø 4000

196 TR

1,20 mt.

5,00 mt.

“100 kN/tekerlek hareketli yük etkisinde olup 95 proktor oranına kadar sıkıştırılarak 20.7 MPa değerinde elastisite modülü elde edilen kırma taş kullanılarak desteklenen
Spiral Sarımlı uPVC Borunun taşıyabileceği minimum ve maksimum imla derinliklerini veren tablodur.”
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SPIRA PIPE

HİDROLİK HESAP TABLOSU
Tam dolu dairesel serbest yüzeyli akışlar için Spira Pipe uPVC’nin Manning formülü kullanılarak çeşitli boru taban eğimleri için çözülen debi ve hız
değerleri aşağıdaki logaritmik tabloda verilmektedir.

Bu tablo, serbest yüzeyli akımlar için h/D oranı en çok %82 ve hız en çok Vmax=2,50 m/s kabul edilerek hazırlanmıştır.
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Projelerde Hidrolik Danışmanlık Hizmeti
Şantiyede Üretim ve Uygulama İmkanı
Garantili Bakım Servisi ile Sınırsız Destek
4000 mm Çapa Kadar Üretim İmkanı
30’u Aşkın Tamamlanan Dev HES Projesi
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