INSTRUKCJA – SZTUCZNA NORA ZA 150 ZŁOTYCH

W hurtowniach z płytami wiórowymi i sklejkami wodoodpornymi zakupujemy cztery płyty OSB
o grubości 22 milimetrów i o wymiarach 1250 mm x 2500 mm . Płytę należy pociąć zgodnie
wymiarami zawartymi w tabeli i z rys. 1,2,3,4. Można tego dokonać na miejscu w hurtowni, należy
jednak dokładnie przypilnować linii cięć. Inaczej pracownicy potną je tak jak im wygodnie przez co
narażą nas na większe koszty poprzez zakup dodatkowej płyty OSB. Ponadto do konstrukcji form
potrzebne nam będą:











4 kątowniki z otworami, którymi łączymy ramki form odlewniczych,
drewno wkręty długości ok. 20 mm i grubości około 3 mm – 4 mm,
cement portlandzki,
żwir ostrej frakcji 0:2,
włókno polimerowe do betonów i zapraw,
listewki drewniane na rozpórki,
drut do zbrojenia kotła małego i ściany odbojowej,
blacha potrzebna do wykonania kształtek,
folia do izolacji,
woda.

1. 60 x 370 i 60 x 600 po 4 sztuki
2. 60 x 370 i 60 x 700 po 4 sztuki
3. 60 x 740 i 60 x 870 po 2 sztuki
10. 40 x 445 i 40 x 620 po 4 sztuki
4. 125 x 1000 – 48 sztuk
5. 125 x 240 – 52 sztuki
6. 125 x 500 – 4 sztuki
7. 135 x 475 – 8 sztuk
8. 135 x 320 – 8 sztuk
9. 60 x 510 i 60 x 425 po 2 sztuki
11. 40 x 510 i 40 x 425 – po 2 sztuki

Kocioł duży

Kanał

Kocioł mały

Tab. 1. Wymiary i liczby sztuk elementów konstrukcyjnych szalunku sztucznej nory. Kolory
i numery zgodne z elementami, które należy wyciąć z płyt sklejki.
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Rys.1. Linie cięć na płycie OSB nr.1
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Rys.2. Linie cięć na płycie OSB nr.2
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Rys.3. Linie cięć na płycie OSB nr.3

4

Rys.4. Linie cięć na płycie OSB nr.4
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1.Budowa elementów formy kanału długiego:

Rys. 5. Wygląd kanału długiego.
Forma kanału długiego składa się ze skręconych 2 ścian bocznych z przednią i tylną. Ściany boczne
o wymiarach 1000 mm x 125 mm rys. 5a są zaznaczone na rys.1,2,3,4 jako czarne elementy nr.4.

Rys. 5a. Ściany boczne kanału długiego.

Ściany przednia i tylna zaznaczone są na rys. 1,2,3,4 jako czarne elementy nr 5 i mają wymiar
240 mm x 125 mm są zaznaczone na rys.1,2,3,4 Na nich zaznaczamy linie zgodnie z wymiarami jak na
rys. 5b. Następnie wycinamy niepotrzebne środki ( patrz foto nr 1.). Po skręceniu dwóch ścian
bocznych z przednią i tylną ( wycięte), uzyskamy formę koryta, w które później włożymy wygięty
fragment arkusza blachy.
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Foto. nr 1. Ramka kanału długiego z wyciętym środkiem.

Rys. 5b. Wymiary ściany przedniej i tylnej formy kanału długiego z wyciętym środkiem.
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2. Budowa elementów formy kanału krótkiego:

Rys. 6. Wygląd kanału krótkiego
Budując formę kanału krótkiego postępujemy tak samo jak w przypadku kanału długiego z tym, że
skręcamy ściany boczne o wymiarach 500 mm x 125 mm rys.6a zaznaczone na rys. 1 jako czarne
elementy nr 6 o wymiarach 240mm x 125 mm z wyciętym środkiem według wymiarów jak na rys. 6b
(identycznie jak w rys .5b)

Rys. 6a. Ściany boczne kanału krótkiego.
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Rys. 6b. Wymiary ściany przedniej i tylnej formy kanału krótkiego z wyciętym środkiem.
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3. Budowa elementów formy kotła małego:

Rys. 7. Wygląd kotła małego.

Budowa elementów formy kotła małego to jedna z najtrudniejszych części naszej nory zarówno pod
względem skręcenia elementów formy jak i samego odlania.
Wyobraźmy sobie że mamy 2 skrzynki ( bez dna). Mniejszą wkładamy w większą. W ten sposób
uzyskamy między nimi przestrzeń w którą wlejemy beton. Skrzynka większa to część zewnętrzna
naszej formy, a mniejsza to jej część wewnętrzna (patrz foto. nr 2).
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Foto. nr 2. Ramki i wygląd form do odlewu kotła małego.
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Cześć zewnętrzna formy powstaje ze skręcenia elementów o wymiarach 475 mm x 135 mm
zaznaczonych na rys.1. jako zielone elementy nr 7 – razem 8 szt.. Na 4 z nich po 2 na każdą ramkę
czyli formę zewnętrzną nanosimy wymiary zgodnie z rys. 7a. Skręcamy je z 2 pełnymi (nie wyciętymi)
ścianami i dopiero wtedy wycinamy środki.

Rys. 7a. Wymiary ściany formy zewnętrznej

Część wewnętrzna formy powstaje ze skręcenia elementów o wymiarach 320 mm x 135 mm
zaznaczonych na zielono jako elementy nr 8 na rys. 2 – razem 8szt.. Na 4 z nich po 2 na każdą ramkę
czyli formę wewnętrzną nanosimy wymiary zgodnie z rys.7b). Skręcamy je z 2 pełnymi (nie wyciętymi
ścianami) i dopiero wtedy wycinamy środki.

Rys. 7b. Wymiary ściany formy wewnętrznej.
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Podczas skręcania części zewnętrznej i wewnętrznej, musimy pamiętać o zachowaniu tego samego
sposobu skręcania ścian form – rys. 7c. Uzyskamy wtedy 2 części formy, zewnętrzną ( „ duża
skrzynka”) i wewnętrzną („ mała skrzynka). Małą wkładamy w dużą, wyrównujemy odległość między
nimi i mamy gotową formę na ½ kotła małego, który po odlaniu będzie wyglądał jak na rys.7d i 7e.
Rada praktyczna! Zanim przystąpimy do odlewania, złóżmy nasze formy ½ kotła razem. Sprawdzimy
w ten sposób poprawność ich skręcenia – otwory części górnej i dolnej kotła muszą do siebie
pasować. Jeśli nie to musimy inaczej skręcić poszczególne części formy. Zwróćmy uwagę, że ściany
ramek wycięte są względem siebie jak w odbiciu lustrzanym. Wystarczy je obrócić o 180⁰ prawo
/ lewo lub góra / dół. Zachowując jednak ten sam sposób łączenia ścian w ramce zewnętrznej
i wewnętrznej.

Rys. 7c. Schemat skręcenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych formy kotła małego
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Rys. 7d. Rzut ½ kotła małego.
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Rys. 7e. Rzut z góry kotła małego
Forma dachu powstaje ze skręcenia elementów o wymiarach 510 mm x 60 mm – 2 szt.
z zaznaczonych na czerwono jako elementy nr 9 na rys. 1 z częściami o wymiarach 425 mm x 60 mm –
2 szt. zaznaczonych na czerwono jako elementy nr 9 na rys. 1. Po skręceniu uzyskamy ramkę czyli
formę o wymiarach 510 mm x 425 mm x 60 mm (patrz foto. nr 3).
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Foto. nr 3. Ramki dachów kotła małego i dużego.
Forma dna, powstaje ze skręcenia elementów o wymiarach 510 mm x 40 mm – 2 szt. z zaznaczonych
na niebiesko jako elementy nr 11 na rys.4 z częściami o wymiarach 425 mm x 40 mm – 2 szt.
z zaznaczonych na niebiesko jako elementy nr 11 na rys.4. Po skręceniu uzyskamy formę czyli ramkę
o wymiarze 510 mm x 425 mm x 40 mm .
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4. Budowa elementów formy kotła dużego:

Rys. 8. Wygląd kotła dużego.
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Formy ścian przedniej i tylnej rys. 8a, powstają ze skręcenia elementów o wymiarach
370 mm x 60 mm – 4 szt. zaznaczonych na czerwono jako elementy nr 1 na rys. 1. z częściami
o wymiarach 600 mm x 60 mm – 4 szt. zaznaczonych na czerwono jako elementy nr 1 na rys. 1. Po
skręceniu powstaną 2 formy czyli ramki odlewnicze o wymiarach 370 mm x 600 mm x 60 mm .

Rys. 8a. Forma ściany przedniej kotła dużego z otworem na kanał A, ściana tylna bez otworu.
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Formy ścian bocznych kotła dużego rys 8b, powstają ze skręcenia elementów o wymiarach 370 mm x
60 mm – 4 szt. zaznaczonych na czerwono jako elementy nr 2 na rys. 1. z częściami 700 mm x 60 mm
– 4 szt. zaznaczonych na czerwono jako elementy nr 2 na rys. 1. Po skręceniu powstaną 2 formy czyli
ramki o wymiarach 370 mm x 700 mm x 60 mm (patrz foto. nr 4).

Foto. nr 4. Formy ścian bocznych kotła dużego.

20

Rys. 8b. Forma ściany bocznej kotła dużego.

Formy dachu, powstają ze skręcenia elementów o wymiarach 740 mm x 60 mm – 2 szt. zaznaczonych
jako elementy czerwone nr 3 na rys. 1. z częściami o wymiarach 870 mm x 60 mm – 2 szt.
zaznaczonych jako elementy nr 3 na rys. 1. Po skręceniu uzyskamy formę czyli ramkę 740 mm x 870
mm x 60 mm . Niestety dach o tych wymiarach w jednym kawałku, jest zbyt ciężki i trudny w
przenoszeniu i układaniu w wykopie nory. Dlatego dobrze jest przerobić jego formę na dwie mniejsze,
a linię łączenia dwóch połówek dachu należy uszczelnić paskiem foli.

Formy dna, powstają ze skręcenia elementów o wymiarach 445 mm x 40 mm – 4 szt. zaznaczonych na
niebiesko jako elementy nr 10 na rys. 4 z częściami o wymiarach 620 mm x 40 mm – 4 szt.
zaznaczonych na niebiesko jako elementy nr 10 na rys. 4. Po skręceniu uzyskamy 2 formy o wymiarze
445 mm x 620 mm x 40 mm .
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Ściana odbojowa – ma kształt odwróconej litery „L” o wymiarach jak na rys. 8c.

Rys. 8c. Wygląd i wymiary ściany odbojowej.
Forma do jej odlania może być zrobiona z odpadów np.: płyty antypoślizgowej, płyt OSB, kantówki
sosnowej i panelu podłogowego.
Wymiary ściany odbojowej:







ściana tylna – 365 mm x 22 mm,
ściana przednia – 310 mm x 22 mm,
ściana boczna pionowa – 365 mm x 50 mm – 2szt.,
ściana boczna pozioma – 180 mm x 40 mm – 2 szt.,
ściana poprzeczna – 220 mm x 40 mm,
ściana dolna – 200 mm x 220 mm .

Podczas odlewania, formę podpieramy cegłą, wkładamy zbrojenie ( o nim dalej ) i od góry nakładamy
luźniejszej zaprawy do górnej krawędzi ścian bocznych poziomych (patrz foto. nr 4)
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Foto. nr 4. Forma odlewnicza ściany odbojowej.
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Zasadniczym elementem zbrojenia naszego betonu jest tzw. włókno polimerowe do betonu i zapraw
(do kupienia w hurtowni budowlanej). Wygląda ono jak sznurek od snopowiązałek pocięty na około
20 mm kawałki.
Zbrojenie metalowe występuje tylko w dwóch elementach:
 ścianie odbojowej wzmacniamy zespawanymi drutami o średnicy około 3 mm . Zespawane
zbrojenie powinno być w kształcie litery „L” według wymiarów jak na rys. 8d.

Rys. 8d. Zbrojenie do ściany odbojowej.
 w elemencie ½ kotła małego, pręt zbrojeniowy o średnicy umożliwiającej jego zgięcie tj. (5
mm – 10 mm), wkładamy w formę podczas nakładania betonu tak aby całkowicie go zatopić
– (patrz foto. nr 5.) w elementach kotła małego. Wzmacnia on najsłabsze punkty tej części
nory.
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Foto. nr. 5. Przykład ułożenia prętu zbrojeniowego w ½ kotła małego.
Mając skręcone formy kanałów i małego kotła, udajemy się z nimi do dekarza. Z arkuszy blachy
ocynkowanej wycina on i wygina następujące elementy:
A. 500 mm x 1000 mm – długość wyciętego kawałka (to szerokość arkusza) blachy idealnie pasuje na
długość naszych metrowych form, natomiast z szerokości (500 mm) musi dekarz wygiąć tak aby
w miarę dokładnie odwzorować wycięcia w ścianach przednich i tylnych form ( patrz foto. nr 6.),
w sumie potrzebujemy 24 szt. takich blaszanych kształtek,
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Foto. nr 6. Wygląd form odlewniczych z włożonymi kształtkami z blachy.
B. 500 mm x 500 mm – robimy tak samo jak w punkcie A tylko na dwie krótsze formy (500 mm),
w sumie potrzebujemy 2 szt. takich blaszanych kształtek,
C. 500 mm x 100 mm – na wygięcie dna wycięć w ścianach formy kotła małego, potrzebujemy 4 szt.
takich blaszanych kształtek (patrz foto. nr 7),
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Foto. nr 7. Wygięte kształtki z blachy umożliwiające odlanie okien w małym kotle.
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D. 560 mm x 60 mm – zrobimy z nich „ ramkę okna” w ścianie przedniej dużego kotła do tego celu
potrzebujemy 2 szt. takich blaszanych kształtek (w powstały otwór podczas montażu włożymy
elementy kanału ) według wymiarów z rys. 8e. Opis zastosowania wyjaśniony dalej podczas
odlewania.

Rys. 8e. Wykonana z blachy ramka okna ściany przedniej kotła dużego.
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Kolejnymi elementami które musimy przygotować to:
A. 4 kantówki drewniane o wymiarze 60 mm x 30 mm x 370 mm . Przykręcamy je na stałe w ramce
ścian bocznych kotła dużego wg rys. 8f (patrz foto. nr 8).

Foto. nr 8. Elementy formy ściany kotła dużego z przykręcona kantówką.
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Rys. 8f. Element formy ściany kotła dużego ze schematem przykręcenia kantówki.

UWAGA!
Kantówkę należy mocno posmarować olejem jadalnym!
Smarujemy nim również wszystkie formy wewnątrz przed ich zalewaniem. Olej najlepiej kupić
w dużym baniaku ( 5 litr) w supermarkecie.
B. Listewki – długości około 185 mm – 190 mm, około 60 szt., wykorzystujemy jako rozpórki do
blokowania wygiętych blach w korytkach (patrz foto. nr 9.).
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Foto. nr 9. Przycięte listewki służące jako rozpórki do blokowania wygiętych blach w kanałach
i oknach.
Z korytkami do elementów konstrukcyjnych kanału nie ma problemu. Dno koryta jest wyłożone
dogiętą blachą (patrz foto. nr 10.) i to ona zapewnia równość betonowych elementów na
powierzchniach łączenia. Dlatego możemy je układać bezpośrednio na każdej równej powierzchni.
UWAGA: na powierzchniach betonowych, pod spód lepiej położyć folię! Unikniemy sklejenia się
betonu, którego zawsze trochę wycieknie. Należy również pamiętać o założeniu rozpórek blach
w otworach ścian kanałów i kotła małego!
Dla pozostałych ramek (kotła dużego i małego i ściany odbojowej) przygotowujemy w następujący
sposób równe podłoże. Wymierzamy z niewielkim zapasem powierzchnię jaką zajmują ułożone
płasko wszystkie ramki. Następnie z desek skręcamy czworobok, środek zaś zasypujemy żwirem. Po
wyschnięciu odlewu, stawiamy go w ramce pionowo i zeskrobujemy żwir. Po oczyszczeniu wszystkich
elementów, pozostały żwir wyrównujemy i lekko ubijamy przed następnym zalewaniem.
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Foto. nr 10. Przedstawia odpowiednio dogiętą blachę w dnach kanałów.
Ramki ścian bocznych kotła dużego (te z wkręconymi kantówkami) układam tak, aby te kantówki
znajdowały się od dołu. Zalewając przykrywamy je całkowicie betonem. UWAGA:
 dzięki tym kantówkom w gotowym elemencie ściany powstanie wpust o wymiarach grubość
30 mm i głębokość 60 mm rys. 8g. W ten wpust podczas montażu kotła wejdą ściana
przednia i tylna.

Rys. 8g. Ściana boczna rzut z góry.
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Rys 8h. Schemat łączenia ścian zewnętrznych kotła dużego.
 powstały wpust jest bardzo kruchy i łatwo się odłamuje. Dlatego świeżo stwardniały
element przenosimy na miejsce czasowego składowania w ramce. Tam dopiero go
odwracamy (aby kantówki mieć widoczne), rozkręcamy jeden narożnik i zdejmujemy ramkę.
W ramce ściany przedniej kotła dużego, układamy centralnie blaszane kształtki „ramki okna” z rys. 8e.
(patrz foto. nr 11). W powstałe „okno” w ścianie podczas montażu nory wsuniemy elementy kanału.
Nakładany beton może zepsuć na kształt i wymiary okna dlatego w ramki najlepiej włożyć rozpórki
z cegieł i dociętych kawałków listewek.
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Foto. nr 11. Ułożenie blaszanych kształtek okna w przedniej ścianie kotła dużego.
5. Przygotowanie betonu do odlewu form nory:
Betonu w proporcji 3:1 (tzn. 3 części żwiru ostrego frakcji 0:2 na 1 część cementu portlandzkiego)
+ około 1,5 garści włókna i wody. Cały czas kontrolujemy wilgotność mieszającej się zaprawy – musi
się swobodnie przewracać w betoniarce. W zależności od potrzeby i gęstości betonu dolewamy
małymi porcjami wodę lub dosypujemy trochę żwiru i cementu. Z pierwszego mieszania, najbardziej
płynnego betonu bierzemy go na zalanie form kotła małego i ściany odbojowej. Dla pozostałych
elementów zaprawa może być nieco gęściejsza. Wymieszany beton z taczki przenosimy do form
kielnią lub małym wiaderkiem, w zależności którą formę zalewamy.
Ramki dachów, zwłaszcza małego zawsze zalewamy jako ostatnie. Nigdy bowiem nie uda nam się
wymieszać takiej ilości betonu aby idealnie wystarczyła na wszystkie formy. Gdy zdarzy się, że
zabraknie nam do zalania pełnej formy, nie przejmujmy się tym. Wylejmy cieńszą warstwę, na której
kielnią należy zrobić różnej wielkości nierówności. W powstałe nierówności wlewam następnym
razem brakującą ilość betonu, który łączy się w ten sposób zastygniętym wcześniej dachem. Dzięki
takiemu prostemu zabiegowi uzyskamy element pełnej grubości.
Po zalaniu form zostawiamy je na 2 ‐ 3 doby. W upalne dni należy je polewać wodą.
UWAGA! Forma kotła małego musimy rozebrać między 12 a 24 godziną od zalania. W przeciwnym
razie, wewnętrzną formę będziemy musieli wybijać młotkiem. Co spowoduje popękanie betonu,
a tak po tych 12 godzinach jest on ciągle mokry i śliski, ale już dostatecznie stwardniały aby wyjąć go
z formy.
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6. Wyjmowanie konstrukcji formy kotła małego:
 wszystko zlać dokładnie wodą,
 wyjąc rozpórki z blach w oknach kotła,
UWAGA! najpierw rozkręcamy wewnętrzne ściany formy.
Zaczynając od zewnętrznych może to poskutkować popękaniem wewnętrznych betonowych ścian
kotła. Wykręcamy całkowicie śruby w kątownikach ( patrz rys.7c) ze ścian pustych (nie zamazanych na
rysunku) natomiast na ścianach pełnych (zarysowanych) na rysunku, wykręcamy śruby tylko tyle,
abyśmy mogli swobodnie obrócić kątownikiem. Ciągnąc za kątowniki do góry, wysuwamy najpierw
dwie ściany (na rysunku zarysowane) dzięki śliskości mokrego jeszcze betonu. Pozostałe dwie (na
rysunku niezamalowane), po nieznacznym podważeniu śrubokrętem też wyjdą swobodnie.
 dopiero teraz rozkręcamy ściany zewnętrzne formy. Powinno wystarczyć wykręcenie
jednego wkręta w narożniku. Rozginając pozostałe ściany formy zdejmujemy całość.
7. Wyjmowanie elementów długich i krótkich kanału z form:
W przypadku elementów kanałów, możemy nasz proces technologiczny trochę przyspieszyć, i zacząć
rozkręcać już następnego dnia.
 wszytko dokładnie zlać wodą,
 rozkręcić w jednym narożniku, wtedy ścianki formy możemy rozgiąć na tyle, żeby odkleiły się
od ścian betonu, następnie trzymając oburącz z wyczuciem pchamy od siebie aby tył formy
zsunąć z blachy.
UWAGA! po rozkręceniu w tak krótkim czasie od zalania form, absolutnie nie wolno podnosić
i przenosić blach z betonem. Pamiętajmy że ścianki naszego elementu mają tylko 20 mm ‐ 25 mm
grubości i daleko im jeszcze do pełnej wytrzymałości.
Rozbieramy również elementy ramki okna ściany przedniej kotła dużego. Pozostałych ramek
z odlewami nie ruszamy przez 3 dni. Dopiero wtedy, będące cały czas w ramkach elementy stawiamy
pionowo. Za pomocą szpachelki i miotły usuwamy przyklejony żwir. Następnie przenosimy w miejsce
czasowego składowania, i tu dopiero zdejmujemy ramki. Najczęściej wszystkie elementy ześlizgują się
ramek. Wyjątek stanowią ramki z przykręconymi kantówkami (ściany boczne kotła dużego). Je po
odwróceniu rozkręcamy najczęściej wystarczy to zrobić jednym z narożników.
Po zdjęciu wszystkich form odlewniczych, czyścimy je z pozostałości betonu. Każdorazowo przed
ponownym zalaniem, smarujemy szerokim pędzlem olejem jadalnym. Podczas przenoszenia
elementów kanałów, należy pamiętać, że są one mało odporne w narożnikach rys.9 i potrafią pęknąć.
Dlatego starajmy się zawsze je chwytać w dwie osoby za podstawę.
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Rys. 9. Elementy formy kanałów najbardziej narażone na zniszczenia podczas przenoszenia
i transportu.

Z powstałych elementów, możemy złożyć nory w różnych kształtach i długościach. Od podstawowej
w kształcie litery „L” zarówno prawej jak i lewej wystarczy wtedy tylko obrócić kocioł mały do
podłużnej osi kanału i kilkakrotnie skręconej. Wszystko zależy od warunków i miejsca jakim
dysponujemy w łowisku.
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Rys. 10. Przykładowe ustawienie i montażu form sztucznych nor w łowisku.
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8. Montowanie nor w łowisku

W zmontowanych norach pierwszy odcinek kanału od wlotu do kotła małego powinien wynosić od
2000‐4000 mm . Drugi odcinek od kotła małego do dużego powinien wynosić od 7000‐10000 mm .
Przed wywiezieniem elementów do łowiska, musimy mieć już wybrane miejsce i podjętą decyzję
o kształcie nory. Pozwoli to nam na wykonanie niezbędnej liczby elementów, zaś długości kanałów
wyjdzie nam niejako w trakcie pracy w terenie.
Kopanie rowów pod sztuczną norę zaczynamy od umiejscowienia kotła dużego, kierunku i długości
kanału do kotła małego i kanału wlotowego. W naturalnym uskoku terenu lub skarpie, wystarczy
wkopać się poziomo. Natomiast w terenie płaskim, zaczynając od poziomu zero na wlocie nory (patrz
foto. nr 12), kopiemy stopniowo skośnie w dół.

Foto. nr 12. Efekt zamontowanych sztucznych nor w łowisku.
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Układanie elementów możemy zacząć od wlotu nory lub kotła dużego, wtedy najpierw kładziemy dno
dużego kotła i stawiamy ścianę przednią, w okno której wkładamy metrowy spodni element kanału.
Właśnie od niego profilujemy nachylenie wykopu aż do kotła małego. Równocześnie składamy ściany
boczne i tylną kotła, zasypując je od zewnątrz lekko ziemią. Wadą sposobu układania od kotła dużego,
jest konieczność dość dokładnego wymierzenia miejsca kotła małego. Na tym etapie, mamy już
przysypane wstępnie ściany kotła dużego, a w oknie ściany przedniej włożone dno (element
1 metrowy) kanału. Zamykamy wtedy kanał od góry pół metrowym elementem kanału – jako
pierwsze wieko zaznaczone na czerwono na rys. 11. Oba te elementy równamy z powierzchnią
wewnętrzną ściany przedniej kotła. Dzięki temu pół metrowemu elementowi, uzyskamy przesuniecie
linii łączeń pionowych, zapobiegając ich stopniowaniu. Przed kotłem małym, jako ostatni element
dna, układamy znowu pół metrowy zaznaczonym na czerwono na rys. 11 odcinek kanału i zamykamy
od góry metrowym.

Rys. 11. Makieta sztucznej nory.
Przed założeniem dachu kotła dużego w środek wkładamy ścianę odbojową (tak jak na rys.11)
i wsypujemy i rozsypujemy trochę piasku lub ziemi z najgłębszej części wykopu. Następnie układamy
dachy kotłów i pozostałe elementy kanałów. Przed zasypaniem, na wszystkie szczeliny łączeń od góry
układamy docięte paski foliowe najlepiej takie jak używają zakłady energetyczne podczas zakładania
trakcji w ziemi. Folię taka możemy kupić w hurtowniach elektrycznych. Po ułożeniu foli wszystko
zasypujemy ziemią.
Głębokość wykopów pod sztuczną norę zależna jest od rodzaju podłoża w jakim chcemy ją instalować.
Najczęściej głębokość wynosi jednak między 3000 mm a 6000 mm . W przypadku gdy nie ma
możliwości zakopania nory możemy ułożyć ją na powierzchni ziemi, a następnie dokładnie obsypać
piachem. Można również, jeśli tylko w łowisku dysponujemy odpowiednim miejscem zrobić norę
z przelotowym dużym kotłem. Należy to jednak zaplanować już na etapie odlewania jego ścian.
Wykonujemy wtedy dodatkowy otwór w tylnej lub bocznej ścianie kotła w zależności od naszego
pomysłu umieszczenia nory.
UWAGA! W środek kotła dużego nie wkładamy wtedy ściany odbojowej.
Darz Bór
Radosław Nowak ‐ Kontakt: radek_nowak@poczta.fm
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