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 כללי מידע

גםו אמצעישניתן ליישמו כמעקה בטיחות, הוא מחסום מכבלי פלדהGunnebo הבטיחות של מעקה
גמחסום כבלי הפלדה. או כמעקה מדרון, כמעקה בטיחות צידי עם, ימוריםמסופק במספר 4או3כלומר

.התאמה לתנאים באתרמה שמאפשר, ובמספר סוגים של יסודות לעמודים, כבלים

. בין שני עוגני קצהמ המורכבים"מ19מעקה הכבלים מורכב מכבלי פלדה מתוחים מראש בעלי קוטר
.ממרכז למרכז'מ2.5הכבלים נשענים על עמודים במרחק של

 חלק מאנרגיית התנועה של כלי הרכבקולטיםבלים הוא שהכבלים המותקנים עקרון הפעולה של מעקה הכ
.העמודים מתמוטטים כאשר הרכב פוגע בהם. ומחזירים את הרכב בצורה מבוקרת למקומו המקורי בכביש

של כבלים4-ו3פעולת המעקות עם מערכות מכון הניסויים של רשות(VTI 0מתועדת בניסויי פגיעה
של. בשבדיה) התחבורה השבדית  עומד בכל הדרישות של רשות הכבישים Gunneboמעקה הבטיחות
).'מ> 4W)1.03 עם רוחב פעולהAרמת סיכון,N2רמת תפקוד, VU-94השבדית לפי תקן

בכבישים ראשיים או למשל, מיועד בעיקר להתקנה בין שני נתיביםהמעקה האמצעי□
.בכבישים עם שלושה נתיבים

.Wועד להחליף מעקה סטנדרטי בעל פרופילמיהמעקה הצדדי□

כ, הוא מוצר חדש שלנומעקה המדרון□ מעקה. מטר מחוץ לשולי פני הכביש1.0- המותקן
וגם מקל על עבודות, המדרון משאיר יותר רווח עבור כלי הרכב ומשתמשי כביש אחרים

.ההצלה
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 התקנה/ תכנון.1
את, ולפי סוג היסודות,ים יש ליישר את הקרקע לגובה המתא,עבור מעקות צד• יש גם לדחוס

.הקרקע לפני התחלת העבודה

) נקודות הקצה הרחוקות ביותר בהן נרתמים הכבלים(התחל בקביעת נקודת ההתחלה והסיום•
.בכל קטע חלקי

עד. אורכם של הקטעים אינו מוגבל, מבחינה תיאורטית• 3נסיון מעשי מראה התקנת אורכים של
.מ"ק

N2',מ2.5( יסודות העמודים המרחק היחסי בין• W4 (נמדד בהתאם ביחס לחפירת החורים .
.המרחק מאמצע לאמצע תלוי בסיווג רוחב העבודה שהלקוח מבקש

 עיגון הקצה.2
כחפור והצב את• .לריצוף המוכן ומיושר לפי מעקה הכבליםמ מתחת"מ50- עוגן הקצה הטרומי

שיקלטו את הכוחות, בצידי העוגןבעקר, וכסה את הגופים היטבמלא מחדש בחומר דחיס•
.מהכבלים המתוחים
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 התקנת עמוד/ יסודות העמודים.3
.בעזרת פטיש הידראולי) בטון או פלדה(חפור את החורים ותקע את היסודות•

יש(אספלט בולט יישר• .סביב יסוד הפלדה) אם

.יישר את הקרקע סביב היסוד. כוון את יסוד הבטון אנכית ואופקית•

את, גבהי היסודות להיות מיושרים עם פני הקרקע המאוזניםעל כל• משטח האספלט כדי לקבל
.העליון/ בקצה הכבל התחתון הגובה הנכון 

.אופקית ואנכיתאותם הרכב את העמודים עם האטם לתוך היסוד ויישר•

ה• .לכיוון התנועה בכל שני עמודים" פתוח"יש להרכיב את העמודים עם הצד
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 הרכבה על עוגני הקצה–הכבלים פריסת.4
כ . מטר כבל פלדה3,000- הכבלים מסופקים על תופים המכילים

תלה את התוף על מתקן מתאים המורכב על מעמיס והתחל לפרוס את כבל הפלדה לפי נקודות•
.החיבור של העמודים

.לכבלי הפלדה) כבל ביטחון(חבר את כבל האבטחה•

.מ"מ30שמוט ההברגה מחובר בעזרת בורג לתוך העוגן לפחות וודא•

.וודא שהכבל מגיע לתחתית הקצה•

לב. ניידים"Rollerswager"תוך שימוש במלחצי אל הכבל קצות החיבורלחץ את לחץ את•  חבר!שים
כ .מ מקצה העוגן"מ50-את הקצוות

קר, אחרי הלחיצה• .צפה את הקצה בגלוון

.על מחזיק הכבל בעוגן הקצהעם אום ודסקית הרכב את מוט ההברגה•

.הרכב את השקל על מחזיק הכבל•
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 ברגי המתיחה/ הרכבת בקבוקי המתיחה.5
.'מ150מרחק מרבי, נים הראשו המתיחהי בקבוקעדיםאת הכבל, ביד, מתח•

ערגל את הקצוות והרכב את בקבוקי המתיחה בצורה משוחררת באמצע המרחק, חתוך את הכבלים•
.ן שני עמודיםבי

מ של מוטות ההברגה חייבים להיות"מ30לפחות, כאשר מאריכים בעזרת בקבוקי מתיחה!שים לב
.מוברגים לתוך הקצה

הרכב את הקצוות.'מ300מרחק מקבי, מתח את החופש בכבלים ביד אל בקבוקי המתיחה הבאים•
.ואת בקבוקי המתיחה

.חבר את הכבלים לקצה בעוגן השני•
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המתיח.6
או. התחל את המתיחה על ידי קביעת אומים בשני הקצוות• המתיחה הסופית מתבצעת בעזרת אחד

התחל בבקבוקי המתיחה הקרובים ביותר לעוגן ועבוד לסירוגין. יותר בקבוקי מתיחה לאורך הכבלים
.פנימה אל בקבוקי המתיחה הפנימיים

לפמתיחת כבלי הפלדה• .8ראה עמוד,י הטבלה המיוחדת תלויה בשינויי הטמפרטורה ויש לבצעה

הטמפרטורה ותוצאות המדידה, התאריךאת.10ראה תמונה, הערכים נמדדים בעזרת מד מתח מכויל•
.ח המסופק על ידינו"יש לתעד בדו

כל, כדי לוודא שהושגה המתיחה הנכונה• .לביקורת'מ300יש לחבר את מד המתיחה
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ם לתנודות הטמפרטורה בהתא– מתיחת כבלי מעקה–טבלה

מד מתח מכויל
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 תיקונים.7
מפני שכבלי הפלדה יכולים לעמוד בעומס, בדרך כלל ניתן לבצע תיקונים במהירות רבה וללא בעיות

את. הפגיעה עמודים שנפגעו ויסודות העמודים מוחלפים ואחרי כן מחזירים את הכבלים למקומם ובודקים
.המתיחה

במקום זה אפשר לבצע את העבודה. את המתיחה בזמן ביצוע התיקוןבדרך כלל אין צורך להקטין
. הזזת הכבלים הצידההדרושה על ידי

!אזהרה
. אל תחתוך את הכבלים בעזרת משחזת זווית או כלי דומה, ונשאר עומד על המעקהאם רכב נתקע

זה!לגרום לצליפת שוטהמתח שנבנה בכבל עלול  סיבוב אחד או שחרר את המתח בכבל על ידי, במקום
אפשר, לחילופין. עד לשחרור המתיחה וניתן לפרק את הכבל בצורה בטוחהיותר מבקבוקי המתיחה

).הרם את הכבל בעזרת מוט פלדה(לשחרר את המתח בעוגן 

בדיקת מתח הכבל מומלצת אחרי, אבל. בתנאי תפעול רגילים אין צורך בבדיקה או במתיחה חוזרת
ו  רכב שנסע, תאונות חמורות הן למשל פגיעה של רכב כבד.עות חוזרות במעקהאו פגי/ תאונות חמרות

.במהירות גבוהה או שפגע במעקב בזווית פגיעה כהה
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 שונות.8
.ראה בטבלה למטה,)בעמודי גשר, למשל(להסרת מעקה כבלים צידי

.להתקנה על גשרים מרכיבים פלטת גשר מיוחדת לפי שרטוטי רשות הכבישים השבדית

לפרק את כך שניתן יהיה, חירום ותאונות קשות ניתן להרים את הכבלים ולהניח אותם על הקרקעבמצבי
.מספר העמודים הדרוש כדי לאפשר גישה לרכבי ההצלה


