
תקן ישראלי חדש זה מפרט דרישות ושיטות בדיקה למובלי 
פלסטיק  קשיחים¨ כפיפים ושרשוריים¨ המיועדים לכבלים למוליכים 

מבודדים במיתקני חשמל או במערכות תקשורת בתוך בניינים¨ 
Æוולט זרם ישר ±¨µ∞∞ וגםØבמתח נמוך עד ∞∞∞¨± וולט זרם חילופים או
התקן פורסם ברשומות ב≠∞≤ במאי ∂∞∞≥¨ ונכנס לתוקף ב≠± בינואר 
Æ≤∞∞π התקן מחליף את התקן ת¢י ∏≥∑¨ שהיה מבוסס על תקן אנגלי 

Æאשר יצא משימוש בעולם
התקן החדש מאמץ את התקן הבינלאומי ©∂∏≤±∂ IEC®¨ אשר מאפשר 

הזמנת צינורות בהתאם לתכונותיהם ©חוזק בלחיצה¨ חוזק בהולם¨ 
Æ®ßעמידות בטמפרטורה וכו

Æהתקן אינו חל על המערכת ועל האבזרים

מידות הצינורות לפי התקן החדש
בניגוד לתקן הקודם ©שבו הקוטר הנומינלי בצינורות קשיחים היה 
הקוטר החיצון¨ כאשר עבור הצינורות הכפיפים והגמישים הקוטר 

הנומינלי היה הקוטר הפנימי®¨ בתקן החדש הקוטר הנומינלי הוא אך 
Æורק הקוטר החיצוני

צינורות (מובלים) פלסטיים למיתקני 
חשמל ותקשורת להתקנה בבניינים
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הערות∫
±Æ הנתונים בטבלה לגבי הקוטר הפנימי בתקן החדש מבוססים על 

Æמידע אשר קיבלנו ממספר יצרנים

≥Æ בחישוב הקוטר הפנימי יש להתבסס על נתוני היצרן שממנו קונים 
Æאת הצינור ≠ הנתונים בטבלה הם למידע כללי בלבד

≤Æ דוגמא לבחירת צינורות קשיחים∫
אין שינויים ביחס לתקן הישןÆ חייבים לשים לב שקיימים שנויים רק 

בקטרים π± ו≠∏≤ מ¢מ
Æהמוחלפים על≠ידי הקטרים ∞≥ ו≠∞¥ מ¢מ

¥Æ דוגמא לבחירת צינורות כפיפים ושרשוריים ©¢מריכף¢ ו¢שרשורי¢®∫
 Æנניח שלפי התקן הישן היה צינור כפיף בעל קוטר פנימי של ∂± מ¢מ
כעת צריך לבחור צינור בעל קוטר חיצוני ©נומינלי® המתאים לו לפי 

התקן החדשÆ לכן¨ בדוגמא זו חייבים לבחור צינור שקוטרו החיצוני ∞≥ 
 Æמ¢מ וקוטרו הפנימי קרוב ל≠∂± מ¢מ

Æכך גם לגבי צינורות שרשוריים

סימון הצינורות ©מובלים® בהתאם לתקן החדש
המובל יסומן לכל אורכו במירווחים קבועים¨ רצוי של ± מטר¨ אך לא   •

Æיותר מ≠≤ מטרים
Æעל המובל יסומן זיהויו של יצרן או סימן מסחרי  •

על המובל יסומנו לפחות ארבע הספרות הראשונות בקוד המיון   •
©שיסומנו בהמשך באותיות A¨ B¨ C¨ D® בנוסף לשם יצרן∫

A ≠ עמידות בלחיצה ©± ≠ קל מאוד¨   µ ÆÆÆ ≠ כבד מאוד®
B ≠ עמידות הולם ©± ≠ קל מאוד¨   µ ÆÆÆ ≠ כבד מאוד®

®≠¥µ°c ≠ µ  ÆÆÆ´µ°c ≠±© תחום הטמפרטורה הנמוכה ≠ C
®´¥∞∞°c ≠ ∑ ÆÆÆ ¨´∂∞°c ≠ ±© תחום הטמפרטורה הגבוהה ≠ D

Æעל המובל יסומן הקוטר החיצוני הנומינלי  •
Æתאריך הייצור או מנת ייצור  •

צבע המובל∫  •
º מובל חסר עמידות לבעירה ©אינו כבה מאליו® יהיה בצבע כתום 
©לא צביעה®Æ מותר שמובל חסר עמידות לבעירה יהיה גם בצבע 

אפור או שחור עם ארבעה פסים בצבע כתוםÆ הצבע יהיה בר≠
Æקיימא¨ הפסים יהיו רחבים ובולטים לכל אורך המובל

º מובל בעל עמידות לבעירה ©כבה מאליו® מותר שיהיה בעל צבע 
כלשהו¨ למעט צהוב¨ כתום או אדוםÆ למרות למרות זאת¨ מותר 

לייצר צינור בצבעים צהוב¨ כתום או אדוםÆ מחומר כבה מאליו אם 
Æ¢מוסיפים רישום על הצינור∫ ¢כבה מאליו

בנוסף לסימון המובל יתעד היצרן את הקוטר הפנימי המינימלי ואת 
מיונו ©עמידות בלחץ¨ עמידות הולם¨ עמידות בכפיפה¨ חוזק מתיחה¨ 
כושר מעמס בעומס תלוי¨ תחום הטמפרטורות הנמוכות והגבוהות¨ 

Æ®ועוד

צינורות (מובלים) פלסטיים למיתקני 
תקן ישראלי ת"י 61386

נולדי גרינברג

טבלה המפרטת את המידות החדשות של הצינורות

נולדי גרינברג ≠ מהנדס חשמל¨ מחלקת תכנון חשמלי לרשת¨ אגף השיווק¨ חברת החשמל כל הזכויות שמורות לחברת החשמל ©
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