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 מעבדת אל הרס למבנים וקונסטרוקציה



January 2016 

 

 38המעבדה בפרויקט תמא   בדיקות

 



 בסיס להצלחה –שיקוף אמין ומקצועי במבנה 

 

Nov. 2008 

 



 בדיקות מעבדה בפרויקט

המהנדס נדרש להסתמך על בדיקות אל הרס  •

 .אותם יש לבדוק על ידי המעבדה  38א "לתמ

 חקר ותיעוד –יסודות המבנה •

 מיפוי של כל האלמנטים האנכיים מבטון בקומות•

כמות הברזל  ,מיפוי גיאומטריה-קירות ועמודים•

וחוזק  , צפיפות החישוקים וקוטרם, האנכי וקוטרו

 הבטון הקשוי בעמודים וקירות  

זיהוי סוג   -(תקרות וקורות)אלמנטים אופקים •

מיפוי קורות וצלעות וסוג  , תקרה וכיוון מתיחה

 .ברזל הזיון וקוטרו 







 עמודים רציפות ופרט

Nov. 2008 

 



 חתך תקרת גג המבנה  







 חקר תקרת לוחדים





 תיעוד חריגות ומצב מבנה



 הייחוד של מעבדת סיסטם

נותנת שירותי בדיקות בכל שלבי  : מעבדת אב לפרויקט •
סקר קרקע  , הפרויקט מבדיקת מצב קיים של המבנה

 .ומערכות הבניין  4ובדיקות לטופס 

 פריסה ארצית  •

 ציוד מתקדם ומנותר•

 צוות בודקים מקצועי אדיב ואמין•

 ניסיון רב בכל רזי הבדיקות בתשתיות•

 גמישות ויכולת לתת מענה רב מערכתי •



 38בדיקות משלימות לתמא 

 שיקוף יסודות ומיפוי תת קרקעי באמצעות רדאר•

 מיפוי סדקים ומדידת עומק ועובי הסדק•

 ניתור סדקים•

 מיפוי כבלי דריכה בגשרים ואלמנטים•

 עובי ציפוי על הבטון באלמנט•

 מיפוי אלמנטים תת קרקעיים וניצבים•

 מיפוי תשתיות  •

 בדיקות טיב החומרים והמלאכה •

 בדיקות חומר האלמנט לחישוב אורך חיי האלמנט•

 בדיקות בקרת תזוזה של כבלים ועוגני אגד ועמודים•

 בדיקות העמסה ובדיקת שקיעה•

 נגיפה/ בדיקות עמידות אלמנט ברוח •



 בדיקות גשר רכבת נחל אורן



 בדיקות עמידות מבנה מפעלים



 בדיקות מבנה בתי חולים



 בדיקות מבנים בתי ספר



 בדיקות תת קרקעיות ברדאר



 מיפוי סדקים ועוגנים, בדיקות העמסה

Nov. 2008 

 



 בדיקות טיב החומר ומצב האלמנט

 בדיקת חוזק בטון קשוי•

 בדיקת חוזק מתיחה לא ישירה•

 בדיקת מודול אלסטיות•

 בדיקת ספיגות  •

 וקרבונציה PHבדיקת •

 פרופיל עומק חדירה –בדיקת כלורידים •

 בדיקת חדירות יוני כלור•

 בדיקת סולפטים•

 בדיקת קורוזיה ורטיבות באלמנט•



 :לקוחות 

 שחזור מבנה,  38תמא  –פרטיים 

 

 מבני בתי ספר ומבני ציבור  : עיריות 

 

 חיזוק מבנים –מפעלים 

 

 משרד השיכון, משרד הביטחון, רכבת, מעצ: ממשלה 

 

 חקר מבנים ותשתיות בחול



 אנחנו הגשר להצלחתך  

 סיסטם מעבדות מתקדמות –מעבדת אל הרס מבנים 


