
Samek Industrial   Co.   is   one   of   the   leading manufacturers   of   polyethylene   pipes   and   fittings;   
mainly   for   irrigation,   telecom,   drinking water,   firefighting   networks and gas.
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cable protection
حماية الكابالت
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HDPE Corrugated Pipe

Twin-Iayer Cable Conduit
Corrugated externally and plain internally . 

Samek .twin-Iayer conduit is a high density polyethylene pipe for the protection of electric and telephone 
underground cables.

It is made of two coextruded layers: the outer wall is

corrugated to assure a greater resistance to deflection and flexibility,- the inner wall is plain to ease cable

insertion and slipping.

Thanks to the coextrusion technique, there is no possibiIity of layers split.

HDPE األنابيب المموجة

 أنابيب الكابالت المموجة مزدوجة الطبقة
طبقة مموجة خارجًيا و طبقة انسيابية وسهله داخليًا 

مواسير سميك عبارة عن أنبوب بولي إيثيلين عالي الكثافة لحماية الكابالت الكهربائية والهاتفية تحت األرض

وهي مصنوعة من طبقتين متشابكتين في الجدار الخارجي

 الطبقة المموجة لضمان المرونة ومقاومة أكبر لالنحراف ، و الجدار الداخلي سهل وانسيابي لتخفيف

ادراج الكابالت وانزالقها
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Trench CIassification

One of the most important matter when installing a conduit
line is the type of trench you must use. This fact is strictly
linked to the kind of round and to the stresses to which the
conduits is subjecte to.
The trench classification can be made accordin to geometrical
dimensions, such as depth, H, and width, B, of t e trench in
connection with the diameter of the conduit to be installed
(see table).
By these two methods you can determine the type of trenches
usually made for conduit installation, such as narrow trenches,
wide trenches, and embankment.
The following table shows the width of the excavation, B, accordin to the diameter,
Legend:
ND = nominal diameter of the pipe
8 = width of the trench measured at the level of the pipe crown.

  تصنيف الخندق مجرى المواسير

واحدة من أهم المسائل عند تركيب  الماسورة
 هي امكانية نشأة الخندق وحفرة

.والبيئة التي يتم فيها ذلك
 ، يمكن إجراء تصنيف الخندق عن طريق هندسة األبعاد

، مثل العمق والوعاء والعرض
الخندق يجب ان يكون على اتصال مع قطر الماسورة ليتم تثبيتها 

.(انظر الجدول)
من خالل هاتين الطريقتين يمكنك تحديد نوع الخنادق

، التي يتم تركيب المواسير فيها ، مثل الخنادق الضيقة
.والخنادق الواسعة ، وكذلك السدود

،B ، يوضح الجدول التالي عرض الحفريات
:عنوان توضيحي

ND = القطر االسمي للماسورة
.عرض الخندق المقاس على مستوى الماسورة = 8

Trenchs
1-Narrow Trenchs
2-Trenchs Bottom
3-Trenchs Width
4-Wides Trench

الخنادق
خنادق ضيقة

خنادق عميقة
خنادق عريضة
خنادق واسعة
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حماية الكابالت األنابيب المموجة

HDPE Corrugated Pipe

قاع الخندق وطرفه الجانبي  ، يسمى الفراش
 يجب أن تكون مستعد قبل تسوية الخندق. يجب أن تكون لديك المادة

 المناسبة للفراش ، إن أمكن ، من الرمل الممزوج بالحصى أو الحصى
 الممزوجة بالحجارة المسحوقة من 10 إلى 15 مم. وذلك لمقاومة

الضغوط الميكانيكية
 

.ال تحتاج مواسير سميك إلى قاع خرساني
 يجب أن يتم ضغط الفراش بعناية بحيث تكون الحموالت منتظمة

.وكذلك موزعة بطول المجرى
يجب تنفيذ القطر الجانبي للقناة باستخدام المواد المدمجة

 مثل الرمل ، في حين يجب تجنب جميع المواد العضوية مثل الجفت ،
الموحلة و الطين

يجب تجنبها بسبب محتواها المائي المرتفع الذي يعوق الدمك

ردم الخندق ، بصفة عامة الردم في جميع األنواع
 من الخنادق والحفر ، هي العملية األكثر أهمية لمجاري الكابل وكذلك

.التركيب
 في الواقع ، يجب أن تكون هذه العملية دقيقة وذلك لضمان التفاعل المثالي 

 بين ماسورة الكبل واألرض والسماح لمجاري الكبل بالتفاعل مع االنحرافات
 األرضية الناتجة عن التسوية األرضية وكذلك األحمال التي يتعرض لها الخندق
 فيكون التفاعل بين قناة الكبل واألرض مضمون بردم طبقة من الخندق (انظر

الصورة
، الطبقة األولى هي التي تكون أعلى الردم ؛ هنا

.المواد المستخدمة هي نفسها كما هو الحال بالنسبة للفراش 
.يتم تنفيذ الضغط على جوانب القناة فقط 

Trench Bottom and Sidefill When necessary, bedding
must be prepared before the trench settlement. The 
materia suitable for bedding must be, if possible, of sand 
mixed with gravel or gravel mixed with 10 to 15 mm 
crushed stones. Due to resistance to mechanical stresses,

Samek conduits does not need to have concrete bottom.
Bedding must be carefully compacted so thathe loads can 
be regulary distributed along the duct.
The conduit sidefill must be carried out using easy to 
compact
materials, such as sand, while all organic, peat, muddy, 
clay
must be avoided due to their high water content which 
hinders compaction.

The trench backfilling, and in general the backfilling of all 
types of excavation, is the most important operation for 
cable duct
installation. In fact, this operation must be pro erly carried 
out to ensure a perfect interaction between the cable duct 
and the ground and allow the cable duct to react to the 
ground deflections caused by the ground settlement as 
well as the loads which the excavation is subjected to The 
interaction between the cable duct and the ground can be 
assured by a layer backfilling of the trench (see picture).
The first layer is the conduit sidehll which reaches the 
crown; here,
 the material used is generally the same as for bedding. 
Compaction is carried out on the conduit sides only.

cable protection

Laying technique  تقنية الوضع 
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