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Pole-Safe®
Omni-Directional Breakaway Light Pole Support Systems

Design Book

לתמיכת בעמודי תאורה  מחברים עם שבירה רב כיוונית מערכת 
התקנהמפרט טכני והוראות 



Pole-Safe ®
Breakaway Light Pole Support System

שבירים לעמודי תאורהמחברים מערכת תמיכה של 

ישראל הנה הנציגה הבלעדית של חברת טרנספוחברת 
Transpo Industries Inc

חברתנו מעניקה תמיכה עזרה והדרכה ללא עלות

Transpo Israel L.T.D Mobile: +972 54 2011005   Tel: +972 3 933 7079 ari@Transpo.co.il
המוצר מאושר על ידי הוועדה הבין משרדית*תאונה קטלנית עמוד ללא מחברים שבירים *

Pole-Safe : מטר17מחברים שבירים לעמודי תאורה בגובה עד.
.מחברים פעילים בפגיעה מכל זווית

.פתרון מושלם גם מאחורי מעקות בטיחות ברוחב פעיל חסר

!אלו לא חייבות להיות התוצאות 

!תשתיות סלחניות מצילות חיים 



ב וישראל  "בארהפטנט *
משרדיתהמוצר מאושר על ידי הוועדה הבין *

18/12/2003תאונה קטלנית נשר 

התנגשויות בין כלי רכב העוזבים את תחום הדרך לבין  
הן בעיית בטיחות מוכרת  , מכשולים קשיחים בצד הדרך

. בעולם כולו

20%-40%מהוות בין , התנגשויות מסוג זה בעצם דומם
.  מכלל התאונות הקטלניות

תאונת דרכים מיסודה הינה כשל במערכת  
"סביבה-תשתית-רכב-אדם"

תחומיות -מורכבות הבעיה ומגוון הפעילויות הרבומכאן 
.להפחתת מספר התאונות וחומרתןהנדרשות

,  המחקר והניסיון מראים כי טיפול בהיבטי התשתית והסביבה
הכולל מיקום נכון ותכן סלחני של העצמים בצדיי הדרך  

–תורמים משמעותית לירידה בשכיחות התאונות ובחומרתן 
."תכן דרך סלחני"גישה זו מכונה 

המטרה היא ליצור תנאי דרך אשר יאפשרו לנהג הרכב  
לתקן את הטעות ולחזור למסלול נסיעתו  , הסוטה מדרכו
.לעצור את רכבו בבטחה בצד הדרך, ובמידה שלא

–צעדים עיקריים להבטחת תנאי דרך סלחניים 3קיימים 
:בהיבטי התשתית והסביבה

  הסרת מכשולים בצד הדרך או הרחקתם משטח המיסעה
.לרכב שסטה" מרווח חופשי"ובכך ליצור 

 עביר בעת  /הפיכתו לשביר–שינוי מבנה המכשול
.התנגשות

  בידוד מכשולים מהרכב שסטה באמצעות התקני בטיחות
.מעקות קצה וספגי אנרגיה–

54%
20%

3%
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סך הנפגעים בתאונות דרכים בצמתים  
2003-3/2013ובקטעים בינעירוניים 

13%
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סך הנפגעים בתאונות דרכים בצמתים  
2003-3/2013וברחובות עירוניים 

סדר הצעדים מבטא את סדר העדיפויות הרצוי בבואנו  
".תכן סלחני"להפוך את תכן הדרך ל

257/5/2013תאונה קטלנית כביש 

Pole-Safe ®
Breakaway Light Pole Support System

שבירים לעמודי תאורהמחברים מערכת תמיכה של 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור* 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור* 

גדר  בטיחות לרכב 
ושלטתמרור / עמוד

גשר סימניו ומגניו
חבית

לא ידוע
אחר

עץ

מבנה



מצילים חיים עם מחברים 
שבירים לעמודי תאורה

Pole-Safe ®
Breakaway Light Pole Support System

שבירים לעמודי תאורהמחברים מערכת תמיכה של 

צווארי של טרנספו-מערכת המחבר הדו
PoleSafe® ,והתקנה מיועדת לתמיכה

בתוך רצועת בעמודי תאורה הנמצאים
.שבצדי הכבישיםהמפלט

המרכיב העיקרי במערכת הינו  
בעל יכולת שבירה מקומית , בורג חזק

ובכך מציל חיים  , בצורה מהירה ונקיה בזמן פגיעה
.  ומפחית בפגיעה ברכוש

הינם רב כיווניים ולכן המשמעות היא , ®PoleSafeמחברי
שהמערכת נשברת באופן עקבי ובצורה ידועה מראש בזמן 

.ללא התחשבות בזווית פגיעת הרכב בעמוד, פגיעה מכל כיוון

עברה בהצלחה מבחני ריסוק שבוצעו  ®PoleSafe-מערכת ה
 NCHRP)אמריקאים /לאומיים-בהתאם לסטנדרטיים בין

Report 350) ,משרדית  -ובהתאם לאישור הוועדה הבין
. להתקני תנועה ובטיחות  בישראל

של חברת בפרוייקטיםמאושרת לשימוש ®PoleSafeמערכת
(.  מעצלשעבר חברת )נתיבי ישראל 

בנוסף לביצועיה המוכחים של מערכת המחברים כמצילת  
מספקת יכולת עצומה לעמידה בעומסי ®PoleSafe, חיים

בדיקות אנליזה נרחבות וסימולציה של עמידה  . נשיאה כבדים
ברוחות במהירויות גבוהות בוצעו על מנת לשפר את המערכת  

.והוריקניםלצורך עמידה בעומסים מרביים

PoleSafe®  עוצב לשימוש עם המשקל המרבי לעמודי תאורה
.  AASHTO-של ההמפרט המאושר על פי 

גבהים  , מגיעים במגוון רחב של גדלים®PoleSafeדגמי 
פתרון מושלם  , ועיצובים של עמודי תאורה

. לרשויות דרך עירוניות ובין עירוניות כאחד



מספר  
מודל

קוטר בורג

(5/8)"מילימטר406216
(3/4)"מילימטר 407519
(1)"מילימטר 410025
(1-1/4)"מילימטר 412532

מספר  
מודל

קוטר שקע

(5/8)"מילימטר506216
(3/4)"מילימטר 507519
(1)"מילימטר 510025
(1-1/4)"מילימטר 32*5125

הזמנה מיוחדת*

:ויתרונותמאפיינים
מחברשלהמדויקהגיאומטריהמבנה:מעולהשבירהיכולת

PoleSafe®אנרגיהבעוצמותבפגיעהבטוחהשבירהמאפשר
-הלדרישותמעברהינהזומיוחדתיכולת.יחסיתנמוכות

AASHTOשבירהלאחרהעמודשארית.פגיעהמהירויותעבור
לפגיעההסיכויאתמקטיןובכךביותרהנמוךהינוהמערכתשל

.הרכבבתחתית

עיצוביםבמגווןמגיעה®PoleSafeמערכת:גבוהנשיאהיכולת
תנאילמגווןהחשופים,עמודיםשלשוניםבמבניםלתמיכה

לכוחותדופןיוצאתעמידותמציעהמחבריםחוזק.עומס
הריסוקמבחני.קבועיםועומסיםרוחותידיעלהנוצריםועומסים

ובמשקל'מ17בגובהתאורהעמודעלבוצעו®PoleSafeשל
י"עמשקלמבחינתהמאושרהמקסימליהינוזהגודל.ג"ק450

המוכחתועמידותהייחודיותהפיזיקליותהיכולות.AASHTO-ה
מירבאתמאפשרים,®PoleSafeשלצוואריתהדוהמערכתשל

ואורךהעמודלגודלבאשרהתאורהעמודעיצובבעתהגמישות
.ייעודיתתאורהעבורהזרוע

בגבהיםלעמודיםלהגיעמהנדסבאישורניתןהמחברלנתונימתאיםתכןבעומס]
[לעיללמצויןמעברומשקלים

ומחבריה®PoleSafe-החומרת:גבוהועמידותיציבות
ASTM-לבהתאםועמוקחםגילווןעובריםהשבירים A153

בסביבתהקשיםהשטחבתנאיועמידותקורוזיהבפנילהגנה
מחבריכיהוכיחועצמאייםעייפותמבחני,בנוסף.הכבישים

PoleSafe®העמסהמחזורימיליון2-לבמעללעמודמסוגלים
.המבניתבקיבולתםהפחתהשתהיהמבלי

לשםמיוחדיםציודאובכליםצורךאין:ותחזוקהלהתקנהקל
ניתניםהמערכתמרכיביכל.®PoleSafeשלנכונההתקנה

שלturn-of-nutבשיטתשימושי"עוהידוקחזקהלהברגה
American)במתכתלבניההאמריקאיהמוסד Institute of

Steal Construction AISC),מדויקפיתולמומנטמצריךשאינוכך
.תאונהלאחררקתחזוקה.הברגהבעת

גבוהמבניתיכולתעםיחד,נמוךהתחלתימחיר:נמוךמחיר
הטובהכלכלילפתרון®PoleSafeאתהופכיםתחזוקהואפס
.סלחניעמודהמצריכיםהתאורהעמודילכלביותר

עמודי,רמזורים,תאורהלעמודימתאים:המחברגוניותרב
עמודכלאוחירוםטלפון,מהירותמצלמות,אוירמזגתחנות

.שבירהתמיכההמצריך

Pole-Safe ®
Breakaway Light Pole Support System

שבירים לעמודי תאורהמחברים מערכת תמיכה של 

PoleSafe®- 4000סדרת

PoleSafe®- 5000סדרת

5,474,408-ו6,056,471: 'ב מס"ארהפטנט 
164565: 'פטנט ישראלי מס

NCHRP 350נבחן ואושר על פי מסמך 
מאושר הוועדה הבין משרדית

,  24הנשיאים ' רח
49550תקוה -פתח

03-9337879: טל
03-9339090: פקס

054-2011005: ארי הריס
info@transpo.co.il;ari@transpo.co.il

סינר עירוני מעוצב עמודי סימון לשדות תעופה

mailto:ari@transpo.co.il


 
 

70 +/-5mm                                           
]הקלד תוכן  

סרגל צידי. 

סרגל צידי 

הוא תוספת 

עצמאית 

למסמך 

הראשי. 

לעתים 

קרובות הוא 

מיושר לצד 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נקודת השבירה
 

38 (+2/-3) mm 
 מ:53 עד 04 מ"מ 

170 mm 
(6-11/16”) 

70 mm 
(2-3/4”) 

 
      1”-8UNC Nut per /.25 mm-אום                                                                
       ASTM A563 Grade DH                 
 

 דיסק / שיבה: עובי 4 מ"מ                
         (1/8”x1-1/8”x2”)  4x28x51 mm                  
         Flat Washer per ASTM F436   
 

                דיסק / שיבה מרובע: עובי 5מ"מ        
             H:5-10x26x(W;80XL;80)mm 
                 
 פלטת בסיס של העמוד.                    

                  רובע בה ממ"מ צריך דיסק/שי53פלטת הבסיס  עם
      Pole Base Plate –5מינימוםx26x(W;80XL;80)mm 
 

 דיסק / שיבה: עובי 4 מ"מ                 
           (1/8”x1-1/8”x2”) 4x28x51 mm                                                  
               Flat Washer per ASTM F436 
 
 מקום למפתח פתוח לקונטרה,           
  בזמן  סגירת האום על בסיס העמוד.   
 למניעת פיתול במחבר-השביר.          
               Upper Wrench Flats  
 

        בורג צוואר כפול/מחבר-שביר4xלעמוד
      Double-Neck TM Pole-Safe®  Coupling, Model  
         No. 4100 4 per Pole, Typical                         

      ברקוד 

 מקום למפתח בזמן סגירת הבורג על  
  בורג-היסוד למניעת  פיתול, במחבר-  
  Lower Wrench Flats         .השביר                     
 

   פחיות לפילוס-U )אם יש צורך לפלס(. 
    (14g) או 3.1מ"מ (18g) עובי ; 2מ"מ  

 (יש להניח אותם      (.השביר-מעל או מתחת למחבר
         
                                       דיסק / שיבה: עובי 4 מ"מ                 
            (1/8”x1-1/8”x2”) 4 x28x51 mm     
               Flat Washer per ASTM F436 
 

  1”-8UNC 25mm בורג-יסוד מגולוון 
     Galvanized ,Anchor Bolt .   
    

 ביסוס העמוד / יסוד = יצקת-בטון         
 (קלונס או קוביה(הגובה המקסימלי מעל הקרקע
 

 הקרקע מסביב היסוד                                   
  

2+/2-:      
 

Model No. 4100 / 4125 ®Safe-Pole 
 מחברים עם שבירה רב כיוונית מערכת

 לתמיכה בעמודי תאורה
 

20 Jones Street 
New Rochelle 
914-636-1000 
www.transpo.com 

 5244/  5214נתונים טכניים דגם 
 :קריטריונים

 .AASHTOי "נבחן ומאושר ע .1
כפי שאלו מופיעים  FHWAי "עבר מבחני ריסוק אמריקאים ע .2

 .NCHRP 350ח "בדו
.1בה המבחנים בוצעו על עמוד תאורה בגו .3 מטרים בעל  61

 .ג"ק 054זרוע כפולה ומשקל של 
הגבלות התכן של המחבר , כאשר מדובר בגובה ומשקל העמוד .0

 .כל זאת בכפוף לתקני המדינה בה מותקן ההתקן, הן הקובעות
  

 :שביר בודד-נתוני תכן למחבר
 

 kN (49.8 kips),min 221.5חוזק מקסימאלי למתיחה                  
 kN (43.2 kips),min 192.0                       למתיחה חוזק כניעה 

                          kN (5.5 kips), max 24.5           חוזק מקסימאלי מרוסן לגזירה 
 

שהדבר מתואר השביר בגלוון חם כפי -לאחר הייצור מגלוון המחבר
 .ASTM A153 & A653ולשם עמידה במבחן  AISCבהנחיות 

 
 5244/5214ל בין נתוני התכן של דגמים אין הבד

 הדגמים יכולים לשאת עמודים באותו המשקל והגובה  שלושת
 ההבדל הינו בברגיי היסוד

 
 
 

2+/ 2- 
 



                                                                   
 

/ 4125 4100 .Model No ®Safe-Pole  
Breakaway Support System for Light Poles 

Pole-Safe רהטשבירים לעמודי  מערכת תמיכה של מחברים 
 ), רמזורים וכל עמוד העומד בדרישות התכן של המחבר השביר(תאורה, מצלמות
 "לעמודמשק בין היסוד מ מהווההשביר -המחבר"

 

 

 

 

 

 

 הרכבה) רוםטהוראות הכנה (

מנתוני  יםחורג, כך שאינם לעמוד המורכבלהתבצע על פי התקן העומד בעומסי התכן המתוכננים הכנות הביסוס חייבות  שים לב:
  Pole-Safe: Model 4100 / 4125- מחבר השבירההתכן של 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

יש ליצר תבנית מסגרת לראש היסוד  אותה יש להדק ולפלס לפני ביצוע יציקת הבטון (ניתן לעשות שימוש בקרטון עגול  .1
 .נס)ס"מ מראש הכלו 50-70ליציקת כלונס, אך ורק לראש הכלונס בקוטר הקידוח, ולעומק 

 
ראש יציקת הביסוס יהיה משופע בקצוות לפי תכניות  ראש היסוד. שוליוע יש להלביש מעל הקרטון תבנית לשיפ .2

 מהנדס, לפחות בצדו של המדרון באם קיים. מומלץ גם בצד בו הרכב יפגע בעמוד וגם בצד הכביש.
 

  .סביבוקרקע שמפני הס"מ  2-+/ עדאת הבטון ל לפלס, 41254100/הקפד בזמן יציקת היסוד לדגם  .3
 לאפשר המלטות בטוחה לאחר פגיעת רכב בעמוד, וזאתבשולי הכביש (אזור המפלט)  מסביב ליסודעל הקרקע 

ס"מ מעל פני היסוד, על פי  7.5השביר היא בגובה -(נקודת השבירה של המחבר בהתאם לתקני המדינה לאזורי מפלט
 .תחתיתו)בלמנוע פגיעה ברכב  ל מנתני הקרקע, עס"מ מפ 10ההנחיות מותר לעצם מוצק לבלוט עד 

 
לאפשר הידוק המחברים ל מנת (ע ללא בליטות של אבנים או ברזל חלק יהיה המפולס, של היסודחלקו העליון  .4

כמו כן  .למנוע את האפשרות של מים עומדים על ראש היסוד ד כמפורט בהוראות ההרכבה, וכן על מנתוהשייבות ליסו
 .ד לקצוות)מומלץ לבצע חירוץ ניקוז ממרכז ראש היסוד ע

 
 על ברגיי היסוד לבלוט .מדויקה םסבזמן יציקת היסוד לפילוהימנע מניסור ברגיי היסוד לגובה הרצוי יש לדאוג על מנת ל .5

למיקום ולהחזקת ברגיי היסוד מברזל (ולא מעץ) יצר תבנית ילמומלץ . )-+/2(מ"מ 38מעל חלקו המפולס של הבטון 
 .מעל תבנית ראש היסוד במידה המדויקת

 
 בטון עצמו אינו מפולס, יש לפלסו כך:במקרה וקיים מצב בו ה .6

לצורכי בדיקת פילוס הבטון יש להניח כמות שייבות שווה על כל בורג יסוד לאחר ניקויו. על השייבות לשבת ישר על  .א
 הבטון.

יש לבדוק תוך שימוש בפלס ליד איזה בורג יסוד הבטון גבוה ביותר. סביב אותו בורג יש לבצע חציבה ברדיוס של   .ב
  ס"מ) כל זאת מבלי לפגוע בבורג היסוד עצמו. 2מק הדרוש לפילוס (עומק מקסימאלי ס"מ ובעו 6

 1לאחר פעולת החציבה יש לוודא כי הבטון מסביב לבורג היסוד חלק, על מנת שניתן יהיה לבצע את סעיף  .ג
 .בהוראות ההרכבה

ס הבטון כולו יהיה אחיד בתום סיום הרכבת העמוד כולו יש לשוב ולמלא את אזור החציבה בבטון על מנת שבסי .ד
 ומפולס.
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 כל זאת מבלי לפגוע בבורג היסוד עצמו. ס"מ,  2מקסימאלי ס"מ ובעומק  6חציבה מותרת ברדיוס של     
 בגמר פעולת החציבה יש למלא את אזור החציבה בבטון על מנת שבסיס הבטון כולו יהיה אחיד ומפולס.   

 
לבצע ניסור של ברגיי , חלה חובה 5שאינם עומדים בדרישת סעיף יסוד ארוכים מדי,  יימפולס עם ברגבמקרה של בטון  .7

  באופן מדויק ולגובה אחיד ומפולס.היסוד לגובה הרצוי, 
  אופן ביצוע פעולת הניסור:

יבות יש הש 5את  .שאינם חלק מסט המחבריםמ"מ)  3(סטנדרטי בעובי מיצור מקומי דסקיות/שיבות  5יש לקחת  .א
מיצור מקומי  ”1אום להבריג לבורג היסוד  על גבי הבטון המפולס, ומעליהןכך שינוחו בורג היסוד על  להלביש

ום המקורי לא לפגוע באשעל מנת  .)2 -מ"מ (+/ 38מתקבל גובה של יחד, צריך לוודא שמ"מ), 22(סטנדרטי בעובי 
 סט המחברים השבירים.שאינו חלק מ ”1להשתמש באום יש  -של סט המחברים השבירים בזמן הניסור 

 .”¼ 1יעשה שימוש באומי  4125עבור דגם 
 ברגיי היסוד. 4יש לחזור על הפעולה עבור כל  .ב
אכן  האומים שהם  4של כל  נקודה העליונה של החובה לבדוק מהדסקיות,  סיום הפעולה והדוק האומים עלב .ג

 מפולסים זה לזה בכל הכוונים. 
 באופן מדויק מעל האומים ובצמוד אליהם. יסוראת פעולת הנלבצע בתום הבדיקה ולאחר ווידוא הפילוס יש  .ד
 לרסס גלוון קר על הקצוות העליונים של ברגיי היסודהוריד את האומים והדסקיות  ויש לסיום פעולת הניסור,  עם .ה

 .)היסוד-לקצה בורגהורדת האום יתבצע תיקון הברגה בעת (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היסוד -באופן הסרת האום לאחר החיתוך, תסתדר ההברגה, וברגיי
היסוד מפולסים , -יהיו בגובה מדויק. כעת הקצוות העליונים של ברגיי
      

 3הוא  הגובה הנכון לחיתוך
 שיבות ואום אורגינלי של 

אסור להשתמש באום  
בזמן  אורגינלי של טרנספו
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/ 4125 Model No. 4100 ®Safe-Pole 
Breakaway Support System for Light Poles 

Pole-Safe רהטשבירים לעמודי  מערכת תמיכה של מחברים 
 ), רמזורים וכל עמוד העומד בדרישות התכן של המחבר השביר(תאורה, מצלמות
 "לעמודמשק בין היסוד מהווה מהשביר -המחבר"

 
 הוראות הרכבה

 חלק. מועל בטון היסוד ה כך שתנוח ברים השבירים,מסט המח אחת עגולהבה ישי הלבש על בורג היסוד .1
 

 PoleSafe 4100 / 4125.  שביר -צוואר הכפול / מחברהיש להבריג מעל בורג היסוד את בורג  .2
 

 שביר, במגרעת-בחלק התחתון של המחבר שימוקם אך ורק מפתח פתוח יש להדק את המחבר השביר בעזרת .3
סק /שיבה אינו חופשי, עד שהדי . המחבר יהודק)ההשביר (ראה דיאגרמ-מחברב כדי למנוע פיתול -תח  למפ תהמיועד

עצור מיד את פעולת ההרכבה של השביר אינו נסגר על הדסק/השיבה, -השביר.(אם הבורג-יסוד למחבר-בין הבטון
 ה).המחברים השבירים ובצעה בדיקה של הוראות ההכנ

 . המחברים השבירים 4 לחזור על ביצוע פעולה זו עבור כל יש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זה לזה. יםלסופמהשבירים -המחברים 4ולבדוק שכל  היסוד-בשלב זה יש לקחת פלס באורך מרחק ברגיי .4
המונחת על בטון (מעל השיבה השביר  מחברף פחיות פילוס מתחת לאפשרות להוסי ולא כך הדבר, קיימתבמידה 

 .או מעליו )היסוד
 פחיות פילוס. 2יף מקסימום ניתן להוס מחברים בכל עמוד, 2עבור מקסימום 

עגולה שייבה  במקום או בנוסף לפחיות הפילוס, אפשרות להוסיףמ"מ קיימת  4 -+/של במקרה שיש צורך בפילוס 
 .)6בנוסף לשייבה שצריך להניח שם כמפורט בסעיף מעל המחבר השביר ((הזהה לשייבות מהסט) בודדת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 

פחיות  2
 פילוס  
אחת 
 למעלה
ואחת 
 למטה 

פחית 
פילוס 

   

פחית 
 פילוס 

פחיות  2
  4 5 6 7 

2 
פחיות 
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(כמפורט בסעיף  לחזק אותם ככל האפשר (מעל הדיסק) ליסוד עם מפתח פתוחהשבירים יש -לאחר פילוס המחברים .5
3(. 
 פתח צינורות בשום שלב של ההתקנה אין לחבר ולהאריך עם צינור את המפתח הפתוח ,ליצירת מינוף או להשתמש במ

 שבירים ליסוד או לעמוד.ה-כדי להדק את המחברים
 אזי יש צורך בהחלקת הבטון ויישורו., מהודקים לבטון השביר, המחבר והשייבה אינם-אם לאחר סגירת המחבר 
 בהוראות ההכנהמפורט לעיל ה 3ים חמורים בהם ברגיי היסוד גבוהים מידי יש לשוב ולבצע את סעיף במקר.  

 
שייבה את השייבה המרובעת הירוקה ( שייבה עגולה מהסט ומעליה השבירים המפולסים-המחבריםכל אחד מהנח על  .6

 .מעל השייבה המרובעת, הנף את עמוד התאורה מעל המחברים והנח את בסיסו  עם הסט)ייחודית שמגיעה 
 

 .מעליהן את האומיםוסגור  לכל מחבר מעל פלטת הבסיס, אחת את השייבה העגולה הגדולה מהסטהנח  .7
 בשלב זה חיזוק האומים יהיה ביד ללא מפתח פתוח.

 
 
 
 
 
 
 
 

 אומים מעל בסיס העמוד. השלב הסופי לאחר שלב הפילוס, הינו סגירת ה .8
במגרעת העליונה על מנת למנוע פיתול (שבירה) של המחבר בשלב זה, יש להחזיק מפתח פתוח במקום המיועד לכך 

 על פי הדיאגרמה.של המחבר מתחת לפלטת הבסיס, 
י סיבוב לשם קבלת סגירה סופית (כפ 1/3סגירת האומים תתבצע עד להצמדתם אל השייבה ואז תבוצע תוספת של 

 .) ASTM A325 & A490ולשם עמידה במבחן  AISCשהדבר מתואר בהנחיות 
 בסיום יש לוודא כי פלטת בסיס העמוד צמודה ללא כל רווחים לשייבה המרובעת שעל המחבר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :תהבהרו

  הדבר פוגע  ל.או כל חפץ אחר למעט כבלי החשמ צינורותבין יסוד הבטון לעמוד או לחלק ממנו , אין להחדיר בשום אופן
 השביר.-ומונע את תפקודו התקין של המחבר

  ה, ואם בוצע הדבר יש לפרקם לאלתרהשברים באופן שכז-במחבריםשימוש היצרן אינו מאשר 
 שבירים שאינם עונים על דרישות הצמידות לבסיס הבטון, כפי שאלו תוארו לעיל באופן -היצרן אינו מאשר שימוש במחברים

  .ע הדבר יש לפרק מחברים אלו לאלתרוההרכבה. באם בוצמפורט, בהוראות ההכנה 
 .היצרן אינו אחראי למוצר שלא הורכב על פי ההוראות והדיאגרמה כפי שאללו מופיעים לעיל 
 :היצרן אינו מאשר את ביצוע השינויים הבאים בעת ההתקנה 

 יישור ברגיי יסוד 
 ריתוך אומים 
 ריתוך חלקי מוטות הברגה לברגיי היסוד 

 ביר עמד במבחני הריסוק אמריקאים כפי שאלו מבוצעים על פי מסמך הש-המחברNCHRP 350  16.8בגובה לעמוד תאורה 
 מטרים בעל זרוע כפולה.
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``` 

  

28 mm (1-1/8”) 
 

129 mm 
(5-1/16”) 

70 mm 
(2-3/4”) 

        1”-8UNC Nut per /.25 mm-אום                                                                
            ASTM A563 Grade DH                      
 

 דיסק / שיבה: עובי 4 מ"מ                   
            (1/8”x1-1/8”x2”)  4x28x51 mm                  
             Flat Washer per ASTM F436   
 

 פלטת בסיס של העמוד  
 בה מרובעשי / מ"מ צריך דיסק51פלטת הבסיס  עם   
   5x26x(W;80XL;80)mm  מינימום– Pole Base Plate 
 

   דיסק / שיבה מרובע: עובי 5 מ"מ.        
                      H:5-10x26x(W;80XL;80)mm 
              
              דיסק / שיבה: עובי 4 מ"מ                   
               (1/8”x1-1/8”x2”) 4x28x51 mm      
                    Flat Washer per ASTM F436 
   

 מקום למפתח פתוח לקונטרה,             
 בזמן  סגירת האום על בסיס העמוד.     
 למניעת פיתול במחבר-השביר.            
                 Upper Wrench Flats  
 

         בורג צוואר כפול /מחבר-שביר4xלעמוד.
     Double-Neck TM Pole-Safe® Coupling, 
     Model No. 1100 – 4 per Pole, Typical         

 ברקוד  
        
 מקום למפתח פתוח בזמן סגירת הבורג 
                       בתבריג-היסוד למניעת  פיתול, במחבר-

   Lower Wrench Flats                     שבירה  
 

   פחיות לפילוס-U )אם יש צורך לפלס(.   
      (14g) או 3.1מ"מ (18g) עובי ; 2מ"מ   

 (יש להניח אותם         השביר.(-מעל או מתחת למחבר
 

 עוגן-נקבה טיפוס :B / תבריגיי-יסוד.  
     )במקום ברגיי-היסוד(.   

       (25 mm) Type B, Transpo® :של 
              Female Anchor, Internal Threads 1”-8 UNC  
 

 ביסוס העמוד / יסוד = יצקת-בטון             
  מקסימום גובה  מעל פני הקרקע יהיה :             
  5<0ס"מ ) כלונס או קובייה (                                                                    
 

 הקרקע מסביב היסוד.                              
             

 נקודת השבירה
 

25 +/-5mm                                          
]הקלד תוכן  

 H: 0 > 5+ ס"מ.       
 

    
 הקרקע

יסודל שמסביב   
 

היסוד-בטון  
 

 5100נתונים טכניים דגם 
 :קריטריונים

 .AASHTOי "נבחן ומאושר ע.1
כפי שאלו מופיעים  FHWAי "עבר מבחני ריסוק אמריקאים ע.2

 .NCHRP 350ח "בדו
מטרים בעל  16.8המבחנים בוצעו על עמוד תאורה בגובה .3

 .ג"ק 450זרוע כפולה ומשקל של 
הגבלות התכן של המחבר , כאשר מדובר בגובה ומשקל העמוד.4

 .כל זאת בכפוף לתקני המדינה בה מותקן ההתקן, הן הקובעות
  

 :שביר בודד-נתוני תכן למחבר
 

 kN (49.8 kips),min 221.5חוזק מקסימאלי למתיחה                  
 kN (43.2 kips),min 192.0                       חוזק כניעה למתיחה 

                         kN (5.5 kips), max 24.5           חוזק מקסימאלי מרוסן לגזירה 
 

שהדבר מתואר ם כפי השביר בגלוון ח-לאחר הייצור מגלוון המחבר
 .ASTM A153 & A653ולשם עמידה במבחן  AISCבהנחיות 

 
 4100/4125/5100אין הבדל בין נתוני התכן של דגמים 

 הדגמים יכולים לשאת עמודים באותו המשקל והגובה  שלושת
 ההבדל הינו בברגיי היסוד

 
 
 

Model No. 5100 ®Safe-Pole 
 מערכת מחברים עם שבירה רב כיוונית

 לתמיכה בעמודי תאורה
 

20 Jones Street 
New Rochelle 
914-636-1000 
www.transpo.com 



 

 
 
 
 

 

Transpo® B  עוגני נקבה טיפוס 
POLE-SAFE® Model No. 5100   :לשימוש עם

התאורמערכת מחברים עם שבירה רב כיוונית לתמיכה בעמודי       
20 Jones Street 
New Rochelle, NY  10801 
914-636-1000 
www.transpo.com 

381 mm 
(15”) 

 
                יציקת הבטון פני

 של היסוד.                       
 
 דסקית פלב"מ: חלק         

  .ג היסודשל תברי יאינטגרל 
     64 mm (2-1/2”) O.D. 
     72 mm (1-1/16”) I.D. 
       3.2 mm (1/8”) בעובי 

 
 

 פלב"מ תבריג
(mm72) 1”-8UNC  

 72לפחות  עומקללהבריג 
 "1) ). מ"מ

 
 

 mm 11 בקוטר פלדה תיל
     עוגןארבעה לכל – (”7/16)

          
 

       הקוטר הכללי של העוגן
           56 mm (2-3/16”) 
 
 
 
 
 

                        סליל סוגר
   37 mm (1-7/16”) O.D. 
         51 mm (2”) באורך 

                        פסיעות 6
 
 

 

41 mm 
(1-5/8”) 

 ranspoT®/ תבריגי יסוד של  Bמפרט לעוגני נקבה טיפוס 
 / נתוני תכןמאפיינים פיזיים

  .kN 762  (kips 60)עומס המתיחה בהרס של כל עוגן יהיה לפחות .1

מזה הפועל על המחבר  72% -עומס המתיחה על העוגן, גבוה ב כ .7
 .kN (49.8 kips),min 221.5השביר 

 עוצמת השליפה בפועל תלויה בתכנון היסוד ותכונות הבטון. .3

 הוראות התקנה:
 ראה בצדו השני של הדף עבור דיאגרמות התקנה טיפוסיות.

 2יש להרכבי תבנית/שבלונה מפלדה שטוחה בעובי של מינימום  .1
( חורים 4מ"מ, עם ארבעה ) 12' בעובי של סנדוויץמ"מ, או עץ 
החורים של ( בסידור אשר יתאים למיקום ”1מ"מ ) 27בקוטר של 

 פלטת בסיס העמוד בדיוק מושלם.

יש להכין חור עגול במרכז התבנית/ שבלונה בהתאם לתכניות  .7
 מהנדס חשמל, עבור הצינורות המוליכים את כבלי החשמל.

לתבנית  ®Pole-Safeשל  B( עוגני נקבה מטיפוס 4יש לחבר ארבעה ) .3
ובאורך  (”1)מ"מ  25גים זמניים בקוטר ( בר4באמצעות ארבעה )

מ"מ. יש לוודא כי כל דסקית עוגן היא שטוחה וצמודה  32הברגה של 
 לתחתית התבנית.

בתבנית נוספת עם מחבר שביר בניהן , מומלץ  לעשות שימוש 
כאשר במקרה זה התבנית החתונה מדמה את פלטת בסיס העמוד 

 )כפי שהדבר מתואר בדיאגרמה(.

מערכת העוגנים לתוך הבטון הטרי של היסוד  יש להרכיב את .4
באמצעות ויברציה קלה, כך שראשי העוגנים מפולסים עם המשטח 

חובה לעשות שימוש בוויברטור מחט לשם  העליון של היסוד.
 הבטחת צפיפות יציקת הבטון.

זה לזה יש לתמוך את התבנית/שבלונה כך שכל העוגנים מפולסים  .2
 המתוכנן ליסוד. על פי העמודובמיקום המתאים, 

את  יש לאשפר את הבטון של היסוד ולאחר התקשותו יש להסיר .6
 הברגים והתבנית/שבלונה מהחלק העליון של היסוד.



 
       Model No. 5100 ®Safe-Poleעם  לשימוש B ®ranspoT טיפוס נקבה עוגני  
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 20 Jones Street 

New Rochelle, NY  10801 
914-636-1000 
www.transpo.com   

 התקנת העוגנים הוראותל צד שני של הדףראה 

 תהייה בגובהתחתית השבלונה 
 מפולסהוחלק ה היסוד-בטון פני

 

/שבלונהתבנית  
      ( תזמני ) 

 B-טיפוס עוגן נקבה
יסוד או אמצעים אחרים הלראש תבנית  לכל יסוד( 4)    

   התקשותהו היציקהבמהלך של תמיכה 
 הבטון   

 זמני בורג
.  
  

A 

 תכנית טיפוסית לתבנית/שבלונה לעיגון תבריגיי-היסוד בבטון היסוד

B  

Model No. 5100 ®Safe-Pole     

 A.                                                   מרחק החורים של בסיס / פלטת העמוד
              (A: )בדרך כלל דומה ל החורים של בסיס / פלטת העמוד קמרח   .B 

של פלטת בסיס עמוד  ס"מ יותר מרדיוס החורים 02גודל השבלונה יהיה רדיוס של    .C  
  D.   )מקום לצינורות להזנת החשמל( החשמל ליסוד תכניותגודל החור יקבע לפי 

22מ"מ  Øיהיו:   יסוד, לתבנית/שבלונה -העוגן נקבה /תבריגיילחבר את חורים   .  E 

 D       

C 

 פתח לצינורות
 להזנת החשמל

 תבנית/שבלונה
 "ממ 5:ברזל עובי

    Ø 22"מ חורים:מ
 E       

 ברזל
 מ"מ 5עובי:

לעשות שימוש בתבנית מומלץ *
 בניהן.שביר  -נוספת, עם מחבר

 תמחובר חתונההתבנית ה
היסוד, והתבנית -גיייברתלעוגן/

  ,אוםהעליונה מחוברת עם 
 מ"מ,01עובי  רובעותמ  דסקיות-2 ו

     .מדמה את פלטת בסיס העמודו

 
 
 
 
 

 תבנית לשיפוע
 פנישל   יצייד

 היסוד

 
       היסוד-פני בטון

   החלק והמפולס

 

 B ®ranspoT טיפוס נקבה עוגני

 Model No. 5100 ®Safe-Pole לשימוש עם      
 תאורהמערכת מחברים עם שבירה רב כיוונית לתמיכה בעמודי     



                                                                   

 
 , ישראל2255544תקוה -, פתח42רח' הנשיאים 

 info@transpo.com;  www.transpo.com  9339090-03פקס:  9337879-03טל: 
 

 
24 HaNesiim St., Petach Tikva, Israel 4955026 
Phone: +972-3-9337879 ; Fax: +972-3-9339090  

 

 

1005 .Model No ®Safe-Pole  
Breakaway Support System for Light Poles 

Pole-Safe רהטשבירים לעמודי  מערכת תמיכה של מחברים 
 (, רמזורים וכל עמוד העומד בדרישות התכן של המחבר השביר)תאורה, מצלמות

 "לעמודמשק בין היסוד מ מהווההשביר -המחבר"

 

 

 

 
 

 (הרכבה טרוםהוראות הכנה )

מנתוני  יםחורג, כך שאינם לעמוד המורכבלהתבצע על פי התקן העומד בעומסי התכן המתוכננים הכנות הביסוס חייבות  שים לב:
  Pole-Safe: Model 5100- מחבר השבירההתכן של 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

קרטון עגול ניתן לעשות שימוש ב)אותה יש להדק ולפלס לפני ביצוע יציקת הבטון  ליצר תבנית מסגרת לראש היסוד  יש .1
 ס"מ מראש הכלונס(. 05-05, ולעומק רק לראש הכלונס בקוטר הקידוחו ךליציקת כלונס, א

 
וע שולי ראש היסוד. ראש יציקת הביסוס יהיה משופע בקצוות לפי תכניות יש להלביש מעל הקרטון תבנית לשיפ .2

 מהנדס, לפחות בצדו של המדרון באם קיים. מומלץ גם בצד בו הרכב יפגע בעמוד וגם בצד הכביש.
 

  .קרקע שסביבומפני ה"מ + ס0>5את הבטון ל  לפלס, 1550היסוד לדגם הקפד בזמן יציקת  .3
 הכביש )אזור המפלט( לאפשר המלטות בטוחה לאחר פגיעת רכב בעמוד, וזאת על הקרקע מסביב ליסוד בשולי 

 על פי  היסוד, פני ס"מ מעל  2.0היא בגובה השביר -חברנקודת השבירה של המבהתאם לתקני המדינה לאזורי מפלט ) 
 על מנת למנוע פגיעה ברכב בתחתיתו(., מפני הקרקע ס"מ 15מותר לעצם מוצק לבלוט עד ההנחיות  

 
ללא בליטות של אבנים או ברזל )על מנת לאפשר הידוק המחברים  חלק יהיה המפולס, של היסודלקו העליון ח .4

והשייבות ליסוד כמפורט בהוראות ההרכבה, וכן על מנת למנוע את האפשרות של מים עומדים על ראש היסוד. בנוסף 
  מומלץ לבצע חירוץ ניקוז ממרכז ראש היסוד עד לקצוות(.

 
היסוד יוכנסו בשלמותם בתוך יציקת הבטון -היסוד. תבריגי-היסוד יש לדאוג לפילוסם המדויק של תבריגי בזמן יציקת .0

 ויפולסו בקו אפס עם מפלסו העליון של בטון היסוד.
 היסוד.-מחט לבטון על מנת להבטיח את חוזקם של תבריגי רחובה לעשות שימוש בוויברטו 
 כלונס או קוביית היציקה, זאת על פי תוכניות מהנדס, נתוני התכן של חובה לעשות שימוש בכלוב זיון/ברזל עבור ה

 העמוד המיועד וסוג הקרקע באזור היסוד.
  חיבור פס פלדה מגלוון מהיסוד לצורכי הארכה, יבוצע ישירות אל כלוב הזיון/ברזל של הכלונס או הקובייה בהתאם

 לתוכניות מהנדס חשמל ותקני המדינה. 
 השביר לעמוד המיועד.-וק ולאשר את התאמת נתוני התכן של המחברעל המהנדס המתכנן לבד 
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1005 .Model No ®Safe-Pole 
Breakaway Support System for Light Poles 

Pole-Safe רהטשבירים לעמודי  מערכת תמיכה של מחברים 
 (יר, רמזורים וכל עמוד העומד בדרישות התכן של המחבר השב)תאורה, מצלמות

 "לעמודמשק בין היסוד מהווה מהשביר -המחבר"
 

 הוראות הרכבה

היסוד והעוגנים נקיים מלכלוך. במידה וקיים לכלוך חובה לשאוב או לנקותו בלחץ -יש לוודא בטרם הרכבה כי כל חלקי תבריגי שים לב:
 אוויר.

באורך של  1"היסוד ברגים זמניים של -לתבריגיהשבירים, חובה להבריג -במקרה של פירוק תבניות היציקה מבלי לחבר את המחברים
 .ס"מ 5.2עד 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 טון היסוד המוחלק. היסוד שייבה עגולה אחת מסט המחברים השבירים, כך שתנוח על ב תבריגעל  הנח .1
 

  PoleSafe 5100.  שביר -את בורג הצוואר הכפול / מחברלתוך תבריג היסוד יש להבריג  .2
 

שביר, במגרעת -יש להדק את המחבר השביר בעזרת מפתח פתוח שימוקם אך ורק בחלק התחתון של המחבר .3
ק עד שהדיסק /שיבה אינו חופשי, (. המחבר יהודההשביר )ראה דיאגרמ-מחברב כדי למנוע פיתול -המיועדת למפתח  

 המחברים השבירים . 4יש לחזור על ביצוע פעולה זו עבור כל  השביר. -תבריג היסוד למחברבין 
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 זה לזה.מפולסים  4המרחק של המחברים השבירים ולבדוק שכל ה בשלב זה יש לקחת פלס באורך  .4
במידה ולא כך הדבר, קיימת אפשרות להוסיף פחיות פילוס מתחת למחבר השביר )מעל השיבה המונחת על בטון 

 היסוד( או מעליו.
 פחיות פילוס. 2מחברים בכל עמוד, ניתן להוסיף מקסימום  2עבור מקסימום 

פילוס, שייבה עגולה מ"מ קיימת אפשרות להוסיף במקום או בנוסף לפחיות ה 4 -במקרה שיש צורך בפילוס של +/
 (.6בודדת )הזהה לשייבות מהסט( מעל המחבר השביר )בנוסף לשייבה שצריך להניח שם כמפורט בסעיף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

באמצעות מפתח פתוח עד להצמדתם השבירים יש לחזק אותם ככל האפשר )מעל הדיסק( -לאחר פילוס המחברים .0
 .סיבוב לסגירה סופית 1/3ואז עוד  (3)כמפורט בסעיף  היסוד-לתבריגיי

  בשום שלב של ההתקנה אין לחבר ולהאריך עם צינור את המפתח הפתוח ,ליצירת מינוף או להשתמש במפתח צינורות
 השבירים ליסוד או לעמוד.-המחברים כדי להדק את

 
יבה השבירים המפולסים שייבה עגולה מהסט ומעליה את השייבה המרובעת הירוקה )שי-הנח על כל אחד מהמחברים .6

 .מעל השייבה המרובעת, הנף את עמוד התאורה מעל המחברים והנח את בסיסו  ייחודית שמגיעה עם הסט(
 

 הנח את השייבה העגולה הגדולה מהסט מעל פלטת הבסיס, אחת לכל מחבר וסגור מעליהן את האומים. .0
קיימת אפשרות להוסיף  בדוק אם העמוד מפולס, במידה ולא בשלב זה חיזוק האומים יהיה ביד ללא מפתח פתוח.

 פחיות פילוס מתחת לפלטת הבסיס.
 
 
 
 
 

 
 
 

 השלב הסופי לאחר שלב הפילוס, הינו סגירת האומים מעל בסיס העמוד.  .8
על מנת למנוע פיתול )שבירה( של המחבר בשלב זה, יש להחזיק מפתח פתוח במקום המיועד לכך במגרעת העליונה 

 אגרמה.של המחבר מתחת לפלטת הבסיס, על פי הדי
סיבוב לשם קבלת סגירה סופית )כפי  1/3סגירת האומים תתבצע עד להצמדתם אל השייבה ואז תבוצע תוספת של 

 .( ASTM A325 & A490ולשם עמידה במבחן  AISCשהדבר מתואר בהנחיות 
 בסיום יש לוודא כי פלטת בסיס העמוד צמודה ללא כל רווחים לשייבה המרובעת שעל המחבר.

 
 
 

1 2 3 

פחיות  5
 פילוס  
אחת 
 למעלה
ואחת 
 למטה 

פחית 
ילוס פ

   אחת

פחית 
פילוס 
 אחת

פחיות  5
 0 6 0 4 פילוס 

5 
פחיות 
 פילוס 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 :תהבהרו

 אין להחדיר בשום אופן בין יסוד הבטון לעמוד או לחלק ממנו , צינורות או כל חפץ אחר למעט כבלי החשמל. הדבר פוגע 
 השביר.-ומונע את תפקודו התקין של המחבר

 ה, ואם בוצע הדבר יש לפרקם לאלתרהשברים באופן שכז-היצרן אינו מאשר שימוש במחברים 
 שבירים שאינם עונים על דרישות הצמידות לבסיס הבטון, כפי שאלו תוארו לעיל באופן -היצרן אינו מאשר שימוש במחברים

  ע הדבר יש לפרק מחברים אלו לאלתר.בוצ מפורט, בהוראות ההכנה וההרכבה. באם
 .היצרן אינו אחראי למוצר שלא הורכב על פי ההוראות והדיאגרמה כפי שאללו מופיעים לעיל 
 השביר עמד במבחני הריסוק אמריקאים כפי שאלו מבוצעים על פי מסמך -המחברNCHRP 350  1..1לעמוד תאורה בגובה 

 מטרים בעל זרוע כפולה.
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