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מס' הסכם : המזמין
שם המזמין :
מען המזמין:

כתובת האתר:אתר
פירוט המבנה :

1תאור החומר הנבדק:

מהות 
הבדיקה

הערות

0.177842617

נתונים טכניים של החברה המבצעת שליפת מיתדים כימי "איזוטופ בע"מ":

קביעת כוח שליפת מיתדים כימי בקוטר 10 מ"מ מעוגנים בתוך קיר דיפון באמצעות חומר כימי 
מסוג "Chemfix 500" בהתאם לדרישת מפרט טכני של המזמין, בדיקת השליפה מבצע עד 4.2 טון

 מקדם להעברת כוח לחץ (BAR) לכוח שליפה (ק"נ)

TU-M פורטל מערבי

709945

ירושלים ת"ד 1258 ירושלים
מוריה החברה לפיתוח ירושלים בע"מ

פרוייקט "הגבעה הצרפתית", ירושלים
RW112 :קיר דיפון 

הדבק מסוג  - "chemfix 500 "  של חב' אדית
מדגם מס'בקוטר 10 מ"מ3 מיתדים כימי

 ראה תעודת כיול מס' 19040801 תוקף עד תאריך 08/04/2021

"ENERPAC" עם מד לחץ ספרתי תוצרת RCH-121 מגבהה חלול עם מערכת הידרואלית
מס' סידורי  18020721004 בעל כושר העמסה מקסימלי 120 ק"נ טווח וערך שנתה: 1000/0.1 בר

בדיקה תעודה

LA21000000015778
מחלקת עוגנים

בדיקת שליפת בורגי עיגון

מסקנה

ב/ מהנדס ראשי לבדיקות 
מחלקת עוגנים: אלכסנדר זק 

בלבד הפרטים על הדוגמאות הינם כפי 
שנמסרו ע"י המזמין.

יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין 
להעתיק ממנה לתעודות אחרות.

אלא במלואו.

עמוד 1 מתוך 2 עמודים

תאריך הדפסה הסניף המרכזי

תאריך בדיקה

דו"ח זה מתייחס למדגמים שנבדקו 

דווח זו מכיל 2 עמודים ואין להשתמש בו 

01/03/2021
מבצע בדיקה: 

15/03/2021

המזמין:
מוריה החברה לפיתוח ירושלים בע"מ

דו"ח שייך להזמנה מתאריך 23/02/2021

מדגם עומד לדרישות מפרט טכני של המזמין

הבדיקה נערכה על ידי 
אנדרי בוכגלטר 

לפי טבלת היצרן עומס כשל אופייני לברזל בקוטר 10 מ"מ, בבטון לא סדוק 43.0 ק"נ

תפוצה מאושרת  

mailto:isotop@isotop.co.il
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מ"ממ"מטוןק"נ

41.24.2010---

לפי דריש ת מפרט 
טכני המזמין כוח 

ש ליפה 4.2 טון

(ק"נ)(ק"נ)(בר)

5240.442.841.2ב טון1

פרוייקט "הגבעה הצרפתית", ירושלים

טבלה מס' :1 נתונים עורך קידוח וקוטר קידוח נמסר על ידי המזמין

מקום בדיקה

TU-M קיר דיפון: פורטל מערבי 
RW112

סוג חומר כימי

ADIT 'של חב Chemfix 500

זמן המתנה סוג התש תית
(דקות)

קוטר מיתד 
אורך קידוחכימי

מקום הכש ל

בכוח שליפה 4.2 טון 
מיתד כימי לא נשלף 

מתשתית, 
לא נגרם נזק

בכוח שליפה 4.2 טון 
מיתד כימי לא נשלף 

טבלה מס' 2: תוצאות בדיקה שליפת כוח שליפה  בורגי חורץ

מקום בדיקהמס' דוגמא

בדיקת השליפה  ל-4.2 טון 
לפי דרישת מפרט טכני 

המזמין

TU-M פורטל מערבי

TU-M פורטל מערבי
RW112 :קיר דיפון 

כוח שליפה נבדקת

TU-M פורטל מערבי

בדיקה תעודה

LA21000000015778
מחלקת עוגנים

בדיקת שליפת בורגי עיגון

5240.842.841.2ב טון2

5239.842.641.2ב טון3

***סוף תעודה / דו"ח בדיקה***

עמוד 2 מתוך 2 עמודים

מיתד כימי לא נשלף 
מתשתית, 

לא נגרם נזק

בכוח שליפה 4.2 טון 
מיתד כימי לא נשלף 

מתשתית, 
לא נגרם נזק

TU-M פורטל מערבי
RW112 :קיר דיפון 

TU-M פורטל מערבי
RW112 :קיר דיפון 
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