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ШАХТИ

MANHOLES

За да се овозможи контрола и
одржување на канализациските
системи, шахтите се составен дел од
истите. Тие се воглавно инсталирани на
позиција со колено, редуцир, или друг
разгранет фитинг.
Шахтите се направени од истиот
материјал како и цевките и се исто така
поврзани во системот со слична техника
на спојување. Специјална предност е
тоа што се добива комплетен систем од
ист материјал.

To offer the possibility to control and
maintained pipe system regularly,
manholes are integrated in the system.
These are mainly installed at the
position of bends, reduction or branches.
The manholes are made of the same
material as the pipes and are also
connected to the system with similar
jointing techniques. The special
advantage is that a homogenous
system of the same material is
produced.

СТАНДАРДНИ ШАХТИ

STANDARD MANHOLES

Овој тип на шахти се поставени
централно над цевката. Поради
статичка и сигурносни причини овој тип
на шахти е препорачлив само ако
дијаметарот на цевката е помал или
еднаков на дијаметарот на шахтата.
Нормално се користат дијаметри DN800
и DN100.

This kind of manholes is situated
centrically above pipe. Because of
static and safety reasons this type is
only recommended if the diameter
of the pipe is smaller or equal to the
diameter of the manhole. Normally the
diameter DN800 of DN1000 is used for
this kind of manhole.

Вообичаено е долниот дел на шахтата
да биде целосно фабрикуван од
полиетилен согласно барањата на
стандардите. Горниот дел е бетонски
или појачан бетонски прстен согласно
DIN4034. Главната предност е стабилна,
флексибилна, со мала тежина, лесно
пристапна, само-чистечка и постојана
конструкција.

Usually the lower part of the manhole is
completely fabricated out of polyethylene
according to the standard requirements.
The upper part is concrete or reinforced
concrete rings according to DIN 4034.
The main advantage is the sustainable,
flexible, light weight, easy accessible,
self-cleaning and permanent construction.

Армирана бет.плоча МБ20
Лиен поклопец Ø600mm
ПЕ Скали
заварени за Шахтата

ПЕ Скали

ПЕ Тело на Шахтата
од спирални цевки
ПЕ Кинета на Шахта
заварена за шахтата
Армирана бет.плоча МБ20

ОСНОВА НА ДНО

2

2

ОСНОВА НА КАПАК
Лиен поклопец Ø600mm
Армирана бет.плоча МБ20

Ј=10%

Ј=10%

ПЕ Скали

Мршав бетон МБ10
2

2
2
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ШАХТИ
MANHOLES
РЕВИЗИОНИ ШАХТИ

TANGENTIAL MANHOLE

Овој тип на шахта е поставена
тангенцијално во однос на цевката,
што значи поместено од средината.
Ова е причината зошто со користење на
овој тип со стандардни дијаметри
DN1000 можат да се користат цевки со
поголеми дијаметри.

This manhole is situated tangentially to
the pipe, which means displaced from
the middle. That is the reason why by
using this kind of manholes with the
standard diameter of DN 1000 it can
be also used by pipes with higher
diameter.

Како и стандардните шахти, долниот на
шахтата е комплетно изработен од
полиетилен согласно статичките
барања, горниот дел е бетонски или
појачан бетонски прстен согласно
DIN4034. Главната предност на
ревизионите шахти е стабилна,
флексибилна, со мала тежина, лесно
пристапна, само-чистечка, постојана и
многу ефтина конструкција.

Like the standard manhole, the lower
part of the manhole is completely
fabricated out of polyethylene according
to the statically requirements. The upper
part is concrete or reinforced concrete
rings according to DIN4034. The main
advantage of tangentional manholes
is the sustainable, flexible, light weight,
inspection friendly, self-cleaning and
durable and a very cheap construction.
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СПЕЦИЈАЛНИ ШАХТИ

SPECIAL MANHOLE

Ако е неопходно шахтите да бидат
бетонски, во тој случај можат да се
изработат со влезови и излези
проектирани со КОНТИ КАН или
КОНТИ КАН СПИРАЛ цевки.

If concrete manholes are request, can
be produced with inlet and outlet and
can be designed to connect with
KONTI KAN or KONTI KAN SPIRAL
Pipe.
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КАПАЦИ ЗА ШАХТИ

COVER OF MANHOLE

Вообичаено шахтите се инсталираат на
таков начин што горниот дел на
шахтата е поравнет со површината на
земјата или улицата. Во овој случај
капакот треба да биде проектиран, така
што условите на дирекно отоварување
на пр. товар од возила, ќе го издржи и
проследи. Најчесто се користи систем на
бетонски капаци над шахтата кои лежат
на појачани (анкерни) прстени.
Предноста е во тоа што надворешното
оптоварување не се пренесува на
шахтата туку преку анкерниот прстен се
пренесува на околната земја.

Regularly the manholes are installed in
such a way that the top edge is justified
to the earth’s surface or the street.
In this case the cover has to be design in
a way that the direct load condition, e.g.
crossing vehicles, can be carried and
forwarded. The most frequently use
system in the concrete plate above the
manhole which lies on a ring anchor.
The advantage is that the rising loads are
not forwarded to the manhole but through
the ring anker to the surrounding earth.

Плочата на капакот има отвор,
центрично или ексцентрично поставен,
зависно од димензијата на шахтата или
местото на инсталација.

The cover plate has a hole, centric or excentric, depending of the dimension of the
manhole or of the installation place.

КАСКАДНА ШАХТА No 428/c

РЕВИЗИОНА АКСИЈАЛНА ШАХТА No 924/f
Гусен капак Ш1800
Гусен капак Ш600

200

200
DN1000
DN 1000

Армирана плоча

Армирана плоча
ПЕ скали

ПЕ скали
Ш200-Ш600

ПЕ потпора

Темелно оптеретување
2
62 Kn/m

Темелно оптеретување
62 Kn/m2
Ш200-Ш600

DN600 - 1200

Мршав бетон

Мршав бетон

ПРЕДНОСТИ НА ШАХТИТЕ

ADVANTAGE OF PE MANHOLES

Во земја поставени ПЕ шахти имаат
однесување слично како ПЕ цевките.
Шахтите, цевките и спојните елементи,
сите заедно даваат конструкција каде
стабилноста и сигурносниот фактор се
база на заедничко функционирање на
сите интегрирани делови, заедно со
насипувањето и затрпувањето. Ваквиот
заеднички систем обезбедува правилно
функционирање на сите делови од
системот согласно барањата на
стандардите.

PE manholes installed in earth behavior
similar as PE pipe. The manholes, pipes
and connection parts, all together are
construction, where stability and function
safety are based on mutual functions
of all integrated parts, bedding and
filling. The site work, like bedding,
connection of manhole with pipes, side
backfilling and main backfilling, make
compact system which insure proper
function of whole manhole system in
according with standards requirements.

Од таа гледна точка за сите статички
калкулации , како што се калкулациите
за деформација, притисок на
попуштање и сигурносниот фактор
можат да се користат соодветните
формули:

From that point for all static calculation,
like deformation calculation, buckling
pressure and safety factor can be use
this correspondent formulae:
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ВЕРТИКАЛНИ ДЕФОРМАЦИИ

VERTICAL DEFORMATION

Линеарната деформација е дадена
спема следната равенка:

The linear deformation is given by the
following expression:

Δdv=cv*
каде:
cv* - коефициент кој ги претставува
вертикалните и хоризонталните притисоци
qv - вертикални оптоварувања на
земјиштето плус динамичкиот товар како
резултат на сообраќајот плус било какви
оптоварувања на земјата.
qh* - страничен притисок за
флексибилните цевки
SR - класа на цевка (тврдина на цевка)
2rm - среден дијаметар на ребраста цевка

δv=

Δdv
2rm

qv-qh*
2rm
SR
where:
cv* - coefficient which considers the vertical
and horizontal pressures.
qv - vertical load of the ground plus the
dynamic load due to the traffic plus any
possible load on the ground.
qh* - side pressure for a flexible pipe
SR - pipe stiffness.
2rm - mean diameter of the structured-wall
pipe.

100=cv*

qv-qh*
SR

δv = деформација по cm
Границите сугерирани од АТВ методите е
6% за долговремена деформација.

δv = deformation per centimeter
The limit suggested by the ATV method is
6% for the long-term deformation.

ВЕРТИКАЛНИ ОПТОВАРУВАЊЕ

VERTICAL LOAD

Резултантното вертикално
оптоварување е дадено qV со:

Resulting vertical load, qv is given by:
2

qv=ΛRG(χ*γB*h+χo*PO)+Pv kN/m
каде:
ΛRG - концентрационен фактор околу
цевката како резултат на односот
ров/дијаметар на цевка (валидно за тесни
ровови)
χ - фактор на редуцирање произлезено од
сило теоријата
γB - специфична тежина на земјата околу
цевката, во KN/M3
h - покривна висина, во m
PO - статички товар на земјиштето, во
kN/m2
Pv - оптоварување како резултат на
сообраќај, во kN/m2

where:
ΛRG - concentration factor around the pipe
due to the trench/pipe diameter ratio
(valid for a narrow trench)
χ - reduction coefficient derived from the
silo theory.
γB - specific weight of the ground around the
pipe, in kN/m3
h - cover height, in m
PO - static load on the ground, in kN/m2
Pv - load due to traffic, in kN/m2

СТРАНИЧЕН ПРИТИСОК

SIDE PRESSURE

Страничниот притисок за флексибилни
цевки странично подржувани со земја:

Side pressure for flexible pipes laterally
supported by the ground:
2

qh=(qv - qh)*K (kN/m )
qh=k2*(λb*PG+γB+

de
)
2
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каде:
qh - притисок само како резултат на
присуството на материјал од страна
на цевката
k2 - константа која ги прикажува
различните приближувања како резултат
на линеаризирањето на експерименталните податоци разгледувајќи ја компактноса
(тврдината) на системот
λb - фактор на концентрација кој ги
опфаќа односот помеѓу ширината на
ровот и дијаметарот на цевката
PG - вертикален напон како резултат на
површинското напрегање (оптоварување)
γB -густина на земјиштето во kN/m3

K*=

CH1
VRB-CH2

VRB =

where:
qh - pressure due only to the presence
of the material at the pipe sides
k2 - constant which counterbalances the
different approaches as regards the
linearization of experimental data
considering the system stiffness
λb - concentration factor which considers
the ratio between the trench width and the
pipe diameter
PG - vertical stress due to superficial loads
γB - density of the ground in kN/m3

SR
SBH

SBH = 0.06.B.E2

каде:
CH1,CH2 - коефициентот на деформација
зависи од аголот на потпора .
К* - коефициент пресметан за реагирање
на притисокот
VRB - однос помеѓу класaта (stiffness) на
цевката и хоризонталната тврдина на
свиткување

where:
CH1,CH2 - deformation coefficient depending
on the angle of support
K* - coefficient accounting for the reaction
to pressure
VRB - ratio between the pipe stiffness and
the horizontal bedding stiffness

ПРИТИСОК НА СВИТКУВАЊЕ

BUCKLING PRESSURE

На некои терени, отпорноста на
свиткување е од голема важност.
Условите на нестабилност на
надворешен притисок се појавува кога
цевката не е стегната, на пример на
надворешен систем каде отворот на
цевката е слободна или бетонот е
употребен на почетокот за покривка.
Контрола исто така е неопходна во сите
оние случаеви каде има надворешен
притисок, како на пример за цевка каде
е предмет на хидростатички товари од
подземна вода.

In some plants, resistance to buckling
is of great importance. The condition of
instability to external pressure occurs
when pipes are not constrained, for
example in the external systems where
the pipe head is free or if concrete is
used at the beginning of the cover. A
control is also necessary in all those
cases where there is external pressure
as, for example, for a pipe that is
subjected to a hydrostatic load by the
ground water.
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ШАХТИ
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Crit.qv=2 SR*Sbh
ФАКТОР НА СИГУРНОСТ

SAFETY FACTOR

За анализа на стабилноста на цевката,
факторот на сигурност е даден со
односот помеѓу критичниот притисок на
свиткување и вертикалното
оптеретување

For the purpose of analyzing the pipe
stability, the safety factor is given by the
ratio between the critical buckling
pressure and the vertical load.

γ=

Crit.qv
qv

Ова равенство мора да биде поголемо
од 2,5.

This ratio must be higher than 2,5.

ИНСТАЛИРАЊЕ

INSTALATION

Инсталирањето на шахтите е согласно
EN1610.
Ако во проектот не е прецизиран
факторот на набивање при затрпување,
тогаштој треба да биде најмалу 92%
според Проктер.
Материјалот за полнење треба да биде
приближно тип на шљунак во
гранулација до 32 mm.

Installation of manhole is according
EN1610.
If in the project is not precise the
compaction degree of the backfilling,
than it must be at least 92% by Proctor.
Material for backfilling should be
approximate sand gravel in granulation
of 32 mm.

STANDARD
СТАНДАРДИ
ПЕ шахтите се произведуваат согласно
EN13598-1, EN 124: 1994 и EN1610

Valid standard for fabrication, static
calculation and installation of manhole are
EN13598-1, EN 124: 1994 and
EN1610.

СПОЈНИ ЕЛЕМЕНТИ

FITTINGS

Шахтите со цевките се спојуваат со
цела лепеза спојни елементи
фабрикувани од КОНТИ КАН Цевки.

Manholes can be very easy connected to
pipes with whole range of different fitting
fabricated from KONTI KAN Pipes.
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