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FLOOR DESIGN ShEEt DRAMIX® 1

טופס תכנון ריצפה

Dramix®

מידע אודות המיזם

מצע תחתון
CBR %

k N/mm3 N/ft2

N/mm2 N/ft2

EV1: MN/m2 MN/m2

EV2: MN/m2 MN/m2

סיווג הבטון

C20/25 (B20)  C25/30 (B25) C30/37 (B30) סוג בטון אחר
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מלגזה
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kN
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 N/mm2  N/in2

a

ab b

a
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 (a) מ”מ אינץ’

 (b) מ”מ אינץ’

שם הפרוייקט

גודל הפרוייקט

שם הלקוח

מודול אלסטיות של המצע

ערך

Plate test result
תוצאות בדיקת קרקע

דוא"ל

מס' טלפון

מ"ר רגל רבוע

עומס רגל אחת

ריווח צמוד

עומק מדף

אורך מדף

רוחב האי

מידות לוח בסיס

עומס גלגל סטטי מרבי

תנועת גלגלים מרבית

לחץ שטח המגע של הגלגל

סוג הגלגל

רוחק צמיג

רוחק צמיג
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FLOOR DESIGN ShEEt DRAMIX® 2

Dramix®

משאית

a

a
b b

kN

kN

 N/mm2  N/in2

a

ab b

a

ab b

 (a) mm  in
 (b) mm  in

m  ft
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 kN/m2  kN/sq. ft.2

עומסי קווים

x

 kN/m  kN/ft.

 (x) מ”מ אינץ’

קומת ביניים
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b

kN

רגל x רגל                  מ’ x מ’ 

 (a x b) אינץ’ x אינץ’   מ”מ x מ”מ 

NV Bekaert SA
Building Products
Bekaertstraat 2 - BE-8550 Zwevegem - Belgium
t +32 56 76 61 10 - F +32 56 76 79 47 
infobuilding@bekaert.com - http://dramix.bekaert.com 

Dramix® מועדון 

 

קישור לתוכנת החישוב של Dramix® Drapro לצורך תכנון משרדים -

עלונים, מצגות ומיפרטים עדכניים -

Bekaert CE של אישור כגון שלישי צד בדיקות על עדכני מידע -

וקישורים לתקנים בינ”ל נוספים

 מגוון רחב של מיזמים להתייחסות שמהם ניתן ללמוד -

  סרטוני עדויות של עמיתים בתעשייה -

.ועוד הרבה יותר... -

http://dramixclub.bekaert.com

מעמס גלגלים סטטי מרבי

עומס גלגל סטטי מרבי

תנועת גלגל מרבית

לחץ שטח המגע של הגלגל

סוג הגלגל

רוחק צמיג

רוחק צמיג

אורך סרן מחזית לירכתיים

עומס למטר רבוע

עומס למטר/רגל קווי

רוחב

עומס רגל קומת ביניים

?????חוויר

ריווח

גודל לוח הבסיס


