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iii  
   מורחבתקציר

-צנרת תתל מעטפתכחומר ) ת"אפ(תחתי הפחם הבאפר נערכה סקירה מקיפה בנושא פוטנציאל השימוש 

ת כחומר מילוי להנחת צנרת תת קרקעית " פוטנציאל השימוש באפבחינת -מטרת הסקירה . קרקעית

ולחסוך , תוך ניצול יתרונותיו היחסיים הנובעים מהרכבו המיוחד, ניקוז ותקשורת, ביוב, בתשתיות מים

תפקידי חומר המילוי לשם כך נסקרו . ת תשתית ופיתוחבכך במשאבי טבע ואנרגיה הנדרשים לעבודו

תנאי ההנחה הנדרשים וכן , תכונותיו כחומר מבני, בתקינה הבין לאומיתת "של האפמקומו , בהנחת צנרת

הסקירה נחתמה בבדיקה חישובית של השקיעות . ת לדרישות אלו" האפההתאמה של מידתבתקינה ו

 הפחם התחתי משמש כמצע לצינור וכחומר המילוי כשאפר, המתקבלת בצנרת בקשיחויות שונות

  .להלן עיקר הממצאים. ברמות הידוק המוגדרות בתקינה, לעטיפתו

ת" של האפתכונות כלליות  .1

. שמורכב ברובו מסיליקה ואלומינה, אפר הפחם התחתי הינו מוצר לוואי של שריפת הפחם בתחנות הכוח

 סיווג .הפחם לסוגיו הינו חומר מילוי הנדסי יעילאפר .  דקים25% עד 10%החומר דמוי חול אפור המכיל 

שיטות פי  למבוצע ת"האפ יישום . האחיד לקרקעות השוניםהמיוןכפוף לשיטת  הנדסיכחומר  ת"האפ

בתקינה ובפרקטיקה היטב  ןמעוגו, טבעית המקבילים לו לסוגי קרקע ותהתכנון והבדיקה המתאימ

,  דקים12%- מ  המכיל יותר גרנולרי אגרגט–SM הינו אחיד לפי שיטת המיון הת "מיון האפ. ההנדסית

- הנחת צנרת תתל לשמש כחומר מילוי תקני כולםמים שמתאי SM-SP ,SW-SM, ,SW-SCולעיתים 

  . קרקעית

קרקעית-דרישות התקינה להנחת צנרת תת  .2

על אף . תילן ופוליאPVC, פיברגלס, פלדה, במהלך הסקירה נבחנו דרישות התקינה להנחת של צנרת בטון

העמקת התעלה : תנאי הנחה דומיםכל התקנים שנסקרו מחייבים , השוני הרב בסוגי הצנרת ובתכונותיהם

נוסף עד מהודק מילוי , תושבת לצינורהידוק שכבת מצע והכנת , )לכשנדרש(הכנת תשתית להנחת הצינור ו

תנאי ההנחה  .אש הצינורעד מעל רר מבוקמילוי ב גם –ובצנרת קשיחה למחצה וגמישה , ציר הצינור

 ריכוז למנוע: וכך גם הדרישות המיוחדות לחומר מעטפת, וסיווג חומר המילוי דומים בתקנים השונים

. סביבת הצינורב סחיפת דקים נוע למ-התאם לצורך וב, ציפוי הצינורהגנה על ל,  הצינורסביבתמאמצים ב

ת לדרישות התקינה"התאמת האפ  .3

המוגדרים נמצא במרכז המלצות חומרי המילוי ש, מר גרגרי עדין עם דקיםת לסוגיו מוגדר כחו"האפ

, כשכבת המצע הראשונית, ת מתאים לכן כחומר מילוי להנחת צנרת מכל הסוגים שנבחנו"האפ. בתקינה

עד חומר המילוי כוגם , כמילוי נוסף עד לציר הצינור בצינורות קשיחים, כחומר מילוי לתושבת הצינור

בתקינה הספציפית לצינורות שברמות ההידוק , קשיחה למחצהגמישה ו בצנרת ליוראש הצינור ומע

, חלקיקים מתאיםופילוג  בהיותו בעל גודל :ת מתאים גם לדרישות המיוחדות שבתקינה"האפ. השונים

, ת גופים זריםצינור מפני פגיע תמיכה אחידה והגנה לביכולתו לספק, חים וגופים זריםחופשי מגושים קשי

.תהום-אל ומאת חומר המילוי בעת שיטפונות ובסביבת מי למזער תנועת דקים גם -ש כשנדרו

ת "עיווי צנרת טמונה במילוי אפ  .4

אחד התפקידים מרכזיים של חומר המילוי בהנחת צנרת גמישה וקשיחה למחצה הינו מניעת עיווי או 

וטר הצינור בצנרת פלדה  מק3%:  לאורך זמן בצנרת זותהמותרהשקיעה שקיעה טבעתית מעבר לגבול 

  .  בצנרת פיברגלס ובצנרת פלסטית לסוגיה5%או , בציפוי במלט פנימי

תוך  , שונים ועומסנערכה בדיקה חישובית של עיווי הצינורות בתנאי הנחה ,ת"בחינת ביצועי האפלשם 

עבור צנרת , ובינוניבעומס חיצוני קל  הנתון עיווי הצינורלשם הדגמה חושב . ת כחומר מילוי"שימוש באפ

ארבע ב, אופיינית(PE80)  ופוליאתילן PVC, (GRP)צנרת פיברגלס עבור וכן , פלדה עם ציפוי מלט פנימי

   .של חומר המילוירמות הידוק 

  



 

iv 

 עמדו  שנבדקו כל הצינורות,)PSD 85-90%(ת "האפ  המוצע בתקן עבורבינוניהנמצא כי ברמת ההידוק 

בכיסוי (  יותר בעומס קל;בעודף ניכר, ' מ3.0ע בגובה כיסוי בשיעור בעומס קרקבקריטריון העיווי המותר 

 עמדו הצינורות השונים בקריטריון העיווי המותר גם ברמות הידוק )שמתאים לפרויקטים רבים',  מ0.9

  . נמוכות מהמומלץ בתקינה

תר הקרקע באקשיחות שאינה כוללת את תרומת , השמרנית, חישובי השקיעה נעשו בשיטה הקלאסית

. תקנים החדשים בשכלולים, ואת תרומת עומק ההנחה להגברת התמיכה של חומר המילוי בצינור

ת הצנרת הנחלפני חייבים על פי התקינה בבדיקות בקרה , שנעשו לפי נתוני ספרות, ם אלוחישובי

  .לשם אימות נתוני התכנון, ללא קשר לסוג חומר המילוי, ובמהלכה

קרקעית-התחתי להנחת צנרת תתיתרונות השימוש באפר הפחם   .5

, טמונים בתכונותיו הבסיסיותקרקעית -תת לצנרת עטפת כחומר מת"האפיתרונותיו העיקריים של 

: עדות בתקינה שנסקרהוהמת

 שאמור לשמש כחומר מילוי נוח ליישום ,יציב ומנקז, ת הינו חומר מבנה גרגרי קל משקל" האפ •

 ; לצינור הטמון כנדרש בתקינהולספק תמיכה מבנית, בדרגת ההידוק הדרושה

ת לשמש כשכבת מצע שמונעת ריכוז מאמצים "אמור האפ, וגדר היטבמבהיותו מוצר תעשייתי  •

גושים וגופים זרים , וכשכבת מעטפת המגנה על הצינור וציפויו מפני אבנים, בתחתית הצינור

 ;בחומרים המשמשים להשלמת כיסוי הצינורו, המצויים בקרקע

ת לעמוד בקריטריונים למניעת " אמור האפ,) עם דקיםחומר גרנולרי(ג גרגרים רחב בהיותו בעל פילו •

 הנדרש בעת גאוטכניולייתר בכך את הצורך בבד , סחיפת דקים מהקרקע הטבעית אל סביבת הצינור

 .שימוש בחומרי מילוי גסים יותר

 סכון באנרגיה לח, כחומר הנדסי מביא בין השאר לשימור קרקע ומשאבי טבער הפחםהשימוש באפ •

 .ולצמצום בפליטת מזהמים הכרוכה בניצולה

כחומר מבני מועדף להנחת צנרת , בכפוף לבדיקות התקן המקובלות, ת"כל אלו אמורים להציג את האפ

  .קרקעית- תת

נמצא כי אפר הפחם התחתי מתאים לשמש , לאור הסקירה שנעשתה והבדיקה החישובית :ולסיכום

החל מצנרת בטון קשיחה ועד לצנרת פלסטית , קרקעית לסוגיה- תתכחומר מלוי מועדף להנחת צנרת

לתנאי ההנחה  פחםבאפר השימוש כפוף כל חומר מילוי אחר ב כמו .בתנאי קרקע ועומס שונים, גמישה

  .  לצנרת המתאימהתקינהעל פי השדה מעבדה ובדיקות לו

 

Keywords: Coal combustion products, bottom ash, structural fill, pipe installation; concrete 
pipe, steel pipe, fiberglass (GRP) pipe, thermoplastic pipes, PVC pipe, PE pipe. 
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 מבוא .1

המשמש כחומר מבני בעבודות , אפר פחם הינו מוצר לוואי של שריפת פחם בתחנות כוח לייצור חשמל

  -   (Fly Ash) אפר מרחףות הכוח הינו עיקר אפר הפחם המיוצר בתחנ. תשתית וכתוסף לטיוב קרקעות

אפר פחם חלקו האחר הינו ; שנסחף עם גזי השריפה ונלכד במסננים אלקטרוסטאטיים שבתחנת הכוח

אפר הפחם מורכב .  המצטבר בבריכת מים בתחתית תנור שרפת הפחם(Bottom Ash) ת" אפ– תחתי

.ן וחומרים אחריםסיד, מגנזיום, אלומינה ומעט תחמוצות ברזל, בעיקרו מסיליקה

- ממוצע ייצור אפר הפחם בתחנות הכוח בארץ בשלוש השנים האחרונות מגיע ל- על פי פרסומים רשמיים

 אבקה דקה של גרגרים זכוכיתיים -  פחם מרחףאפר  מהייצור הינו 90% עד 85% . מיליון טון לשנה1.3

 מהייצור 15% עד 10% ;מיקרון 100 - גודלם מחלקי מיקרון ועד למעלה מש ,כדוריים בצבע אפור בהיר

 חלקיקיהם תלכידים של שחלקיקיו  ,חול גס בצבע אפור כהה חומר דמוי - )ת"אפ(תחתי פחם אפר הינו 

 20% עד 10%- ו מ" מ2 -  ממנו קטנים מ80%  עד60% ,מ" מ5עד   מגיעת"גודל חלקיקי האפ. האפר המרחף

 -  ליתא המקסימ בקירוב וצפיפותו3טון למ 1.0 ת הינו" של האפ משקלו המרחבי. מיקרון75 - קטנים מ

  . 3ג למ" ק1,200-1,500

כחומר  ,ת"האפ ,תחתיהפחם הבאפר מטרת הסקירה המוגשת בזה היא לבחון את פוטנציאל השימוש 

הנובעים יו היחסיים תוך ניצול יתרונות, ניקוז ותקשורת, ביוב, צנרת תת קרקעית בתשתיות מיםל מעטפת

 במהלך הסקירה. פיתוחמשאבי טבע ואנרגיה הנדרשים לעבודות תשתית ובכך ולחסוך ב, מהרכבו המיוחד

תחתי הפחם התוך התמקדות באפר ,  ומקומו בתקינה הבין לאומית תכונות אפר הפחם כחומר מבניבחנוי

 תפקידי חומר המילוי תוארו יבמהלך הסקירה. קרקעית-הנחת צנרת תתלובשימוש בו כחומר מילוי 

 צנרת תת קרקעית לסוגיה ותבחן נאי ההנחה הנדרשים בתקינה להנחתיוצגו ת, תקרקעי- בהנחת צנרת תת

הסקירה תיחתם בבדיקה חישובית של השקיעות המתקבלת בצנרת . ת לדרישות אלו"התאמת האפ

כשאפר הפחם התחתי משמש כמצע לצינור וכחומר , המתבססת על נתוני ספרות, בקשיחויות שונות

  .  בתקינהותמוגדרה  ברמות הידוק,המילוי מצידי הצינור ומעליו

   

 בקרקעת טמונה הנחת צנרתפקידי חומר המילוי ב .2

, מבחן השקיעה המותרת, מבחן דרג הלחץ: תכנון צנרת טמונה בקרקע חייב לעמוד בארבעה מבחנים

עמידת הצינור בשלושת המבחנים , למעט מבחן דרג הלחץ. מבחן  המאמצים המורכבים ומבחן הקריסה

  . במידה רבה בסוג חומר המילוי ובתנאי ההנחה של הצינור בקרקעהאחרים תלויה

צד של הקרקע סביבה - צנרת תמונה בקרקע מסווגת לפי קשיחותה הטבעתית ומידת הזדקקותה לתמיכת

 Rigid) הצינורות השונים מסווגים כצינורות קשיחים. כדי לשאת בעומסים המתוכננים לאורך זמן
Pipes) צינורות קשיחים למחצה , ים שוניםשכוללים צנרת בטון מסוג(Semi-rigid Pipes) שכוללים 

 שכוללים צנרת פלדה בקטרים (Flexible Pipes)וצינורות גמישים , צנרת בטון ופלדה מסוגים שונים

הצינורות השונים חייבים כולם ביישום חומרי מילוי לפי תנאי הנחה . גדולים וצנרת פלסטית לסוגיה

.  Ring Deflection)( למחצה והגמישה מתוכננת מראש לעיווי טבעתי  מוגדר הצנרת הקשיחה. מתאימים

ולכן , בעקב עומס חיצוני מלווה בהגדלת הקוטר האופקי) הקטנת הקוטר האנכי(העיווי או שקיעת הצינור 

תמיכת הצד והתמיכה בתחתית . שמספקת תמיכת צד לצינור הטמון, נוצרת תגובת הקרקע הפסיבית

בתנאי הנחה בתעלה צרה ; הקרקע תלויה בחומר המילוי בו נעטף הצינור וברמת הידוקוהצינור שמספקת 

  .  תמיכת הצד של הצינור הטמון תלויה גם בקשיחות הקרקע הטבעית באתר-

מידת תלויים בקשיחות הטבעתית של הצינור ובשקיעת הצינור וכושר עמידתו בעומס חיצוני , כאמור

 מוגדרת לפי היחס בין קשיחות דופן SN (kN/m2)עתית של הצינור הקשיחות הטב. תמיכת הקרקע סביבו

  :הצינור לכפיפה לבין קוטרו
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Dm EI –קוטר הציר הניטראלי של דופן הצינור– : כאן - קשיחות דופן הצינור לכפיפה טבעתית ו  .

באמצעות ניסוי לחיצה תקני או לקביעה , הקשיחות הטבעתית של הצינור נתינת לחישוב לפי מבנה הדופן

  .של דגם צינור

בהתאם , חומר המילוי הינו לספק את התמיכה הנאותה לצינור לאורכו ולרוחבוהתפקיד המרכזי של 

ובכך למנוע עיווי טבעתי מעל למתוכנן והיווצרות מאמצים חריגים בצינור , למפרט תנאי ההנחה בפרויקט

 קובעים, במשולב עם קשיחות הקרקע הטבעית באתר, דקקשיחות חומר המילוי המהו. תחת העומס הנתון

העיווי הטבעתי או השקיעה האנכית .  לפי טבלאות תקן 'E(kN/m2)ל מודול תגובת הקרקע  את ערכו ש

  :בשינויים קלים,  הקלאסיתMarston-Spanglrשל חתך הצינור מחושבים לפי נוסחת  

  
[ ]

a
LCL y

ESN
KWWDy <

⋅+⋅
⋅+⋅

=
'061.08   )2(  

  

yK DL –קבוע התושבת   , ,   מקדם פיגור העיווי–  ,  צינור הינו העיווי האנכי של חתך ה במשוואה זאת 

E' SN WL WC – רכב( עומס נע –   ,)1' מש( דרגת קשיחות הצינור( ,  הינו ,   )קרקע ומבניים( עומס קבוע - 

  .  הינו העיווי המותר בצינורya;   בפרויקט המסוים הנדרשמודול תגובת הקרקע

 מוגדרים ומוכתבים כולם – גם חומר המילוי ורמת הידוקו כמו, אופן חישוב הצנרת ומפרט הנחת הצינור

משיקולי יציבות ורמת , העיווי האנכי המותר מוגבל בסוגי הצנרת השונים). להלן(בתקינה המחייבת 

הגורם המכריע במידת עיווי הצינור , ואף גמישה למחצה, בצנרת גמישה. עיבורי כפיפה מותרים/מאמצי

ככל . שתלוי כאמור בסוג חומר המילוי וברמת הידוקו,  שבמכנהE' הקרקע  בעומס נתון הינו מודול תגובת

כפי שיודגם , הקרקע על השקיעה המתקבלתקטנה השפעת רמת הידוק , SNשגדלה קשיחות הצינור 

  .בהמשך

 E'  הנובע משילוב , קריסהעומס בעמידות הצינור הטמון במהווה גורם מרכזי גם מודול תגובת הקרקע

בצנרת גלויה מחושב עומס הקריסה לפי נוסחת . מפלס מי תהום ותת לחץ פנימי, חיצונישל עומס קרקע 

, לעומת זאת. בהתאם לקשיחות הצינור ומרווחי התמיכה ההיקפית בקו, מיזס לקריסת צינור גלילי- פון

מכפלת קשיחות הצינור ועומס הקריסה המותר נקבע לפי , הצינור הטמון נתמך על ידי הקרקע סביבו

סוג חומר המילוי ורמת ההידוק הם , ולכן. בהתאם לעומק ההנחה, הקרקע סביבוות מעטפת קשיחו

כל אלו מוגדרים גם הם .  ואת עמידות הצינור הטמון בקריסה'Eשקובעים את מודול תגובת הקרקע 

  .ת"לפיה יקבע פוטנציאל השימוש באפ, בתקינה המתאימה

לשם , ת ההתאמה של החומר לקרקע הטבעית סביבומידנקודה חשובה נוספת בבחירת חומר המילוי היא 

ובכך למנוע ערעור ,  של דקים והיווצרות חללים בסביבת מעטפת הצינור(migration)מניעת סחיפת 

להשתמש בחומר מלוי בעל לשם מניעת התופעה יש . תשתית הצינור בעת שיטפונות או תנועת מי תהום

 שבין חומר המילוי  ליישם בד גיאוטכני בפן הביניים- ן או לחלופי, המכיל דקים, מתאיםחלקיקים דירוג 

מילוי דרושה כמשתמשים בחומר בין חומר המילוי לבין הקרקע באתר הפרדה זאת . הטבעיתלבין הקרקע 

 הנחת צנרת בקרקע טבעית דקת לשם) ולעיתים גם חול גס עם מעט דקיםצרורות , אבן גרוסה( גס גרגרי

התאמה של חומר המילוי לקרקע סביבו נבחנת באמצעות מבחן דירוג מידת ה).  או טיןחרסית(גרגיר 

ת " פילוג החלקיקים הנוח של האפ-שיפורט להלן , לפי קריטריון זה. חלקיקים סטנדרטי שמוגדר בתקינה

ת משמש כחומר "כשהאפ, לכן. אמור להתאים כשכבת הפרדה בין חומר גרגרי גס לבין קרקע דקת גרגיר

  . נמנע הצורך ליישם בד גיאוטכני כדי למנוע סחיפת דקים,  קריטריון ההפרדהובכפוף לבדיקת, מילוי
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ניצול יתרונותיו לקרקעית יבחן לכן באפשרות - ת כחומר מילוי להנחת צנרת תת"פוטנציאל השימוש באפ

  :היחסיים העיקריים

וק ת לשמש כחומר מילוי נוח ליישום בדרגת ההיד" אמור האפ,גרגרי יציב ומנקז מבנה חומרכ  .א

 ;לצינור הגמיש כנדרש בתקינה ולספק מצע ומודול תמיכת צד, הדרושה

ת לשמש כשכבת מצע שמונעת ריכוז מאמצים "אמור האפ,  תעשייתי ממוין ומוגדר היטבמוצרכ  .ב

גושים וגופים , וכשכבת מעטפת המגנה על הצינור וציפויו מפני אבנים, בתחתית הצינור ובהיקפו

 ;ם המשמשים להשלמת כיסוי הצינורזרים המצויים בקרקע או בחומרי

ת לעמוד בקריטריונים למניעת " אמור האפ,)חומר גרנולרי עם דקים(פילוג גרגרים רחב  בהיותו בעל  .ג

ולייתר בכך את הצורך בבד גיאוטכני הנדרש , סחיפת דקים מהקרקע הטבעית אל סביבת הצינור

 .בעת שימוש בחומרי מילוי גסים יותר

לשם הנחה יעילה של צנרת , ת"ויתרונות נוספים של האפ, שם יתרונות אלובהמשך תבחן האפשרות ליי

  .לאור הנחיות התקינה ואפשרויות הבחירה של חומר המילוי, קרקעית בקשיחויות שונות- תת

 

  תכונות ושימושי אפר הפחם בראי התקינה .3

דיקתם אופן ב, שעיקרם אפר פחם מרחף ואפר פחם תחתי, תכונות מוצרי הלוואי של שריפת פחם

 ASTM E-1861-97והשימושים בהם כחומר מבני בפרויקטים הנדסיים נסקר בהרחבה בתקן האמריקני 

,  להערכת נושאים סביבתיים ASTM E-50שהוכנו בחסות הוועדה , ]2[ ASTM E-2277-03 ויורשו ]1[

  . ביבתיתמחזור ויעילות ס, שימוש מחדש,  למניעת זיהוםASTM E50.03הוועדה -באחריות ישירה של תת

בדומה לסוגים השונים של קרקע , אפר הפחם לסוגיו מהווה חומר מילוי הנדסי יעיל, על פי תקנים אלה

חיכוך פנימי , יתרונותיו של אפר הפחם כחומר מילוי הנדסי כוללים בין השאר משקל סגולי נמוך. טבעית

פחם כפוף לשיטת הסיווג סיווג אפר ה. גבוה וקוהזיה מסוימת שאינה אופיינית לחומר גרגרי מקביל

יישום אפר הפחם כחומר מבני כפוף לשיטות הבדיקה והתכנון המתאימים . האחיד לקרקעות השונים

  . שמעוגנות היטב בתקינה ובפרקטיקה ההנדסית, לסוגי הקרקע הטבעית המקבילים לו

 כחומר מילוי  בתקנים שהוזכרו עוסקים בחשיבות ובשימוש ההנדסי של אפר הפחם]2 [5-ו] 1 [4פרקים ה

. וכל שימוש הנדסי אחר בהם נדרש חומר מילוי מבני, סוללות ותעלות, כבישים, באתרי בניה וביסוס

חוזק הגזירה הגבוה ונוחיות היישום וההידוק הופכים את אפר הפחם לחומר , המשקל הסגולי הנמוך

  :יבים ומפרטיםהפרקים  שצוינו מרח. ת" אפ–להלן נתמקד באפר פחם תחתי . מילוי הנדסי יעיל

ת יכול לשמש יתרון בהפחתת עומס על שכבות קרקע חלשות או על "המשקל הסגולי הנמוך של אפ •

  ).בהובלה לפי משקל( במחיר מופחת להובלת החומר הדרוש למילוי נפח נתון –וכן , מבנה טמון

ת נמדדות באותן שיטות בדיקה לאפיון קרקעות "התכונות הפיסיקאליות וההנדסיות של אפ •

בקרת ,  שיטות בדיקה אלו מגדירות פרמטרים פיסיקאליים והנדסיים למטרות תכנון;שונים

 . והשוואה לחומרים אחרים, עבודות בנייה ותשתית

שמציגה , דחיסה יחסית-אי, ת הינו חומר בעל תכונת ניקוז חופשי וניתן להידוק למסה צפופה"אפ •

 .דוקכשעיקר הדפורמציה מתרחשת בעת ההי, תלות נמוכה בזמן

שאינה חשופה בדרך כלל לבעיות ארוזיה , ת הינו חומר מדורג שניתן להידוק למסה יציבה"אפ •

 . פנימית ומנהור
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מאחר . ת דומים בדרך כלל לאלו של סוגי קרקע גרגרית גסה או דקה"תנאי הנחה והידוק אפ •

של לתחולת הרטיבות השפעה קלה בלבד על תכונות ההידוק , ת מאופיין בניקוז חופשי"ואפ

 .הרטבה פשוטה משפרת הידוק מתאים, עם זאת. החומר

בדרך כלל הידוק טיפוסי מבוצע .  כדי להבטיח הידוק אחידמבוצע בשכבות מיושרותההידוק  •

אפשר לבצע הידוק מוקדם , לכשניתן. במהדקי קרקע מסוג גליל רוטט או מהדקים דומים

  .בולדוזר על החומר הלא מהודק/באמצעות מעבר טרקטור
 
לאחר ביצוע ניסוי , נערכות כמקובל במהלך ביצוע הפרויקט קות בקרה לביצוע ההידוק הדרושבדי •

יש לבצע שוב ניסוי , עצמו במהלך ביצוע הפרויקט מקרה של שינוי מקור החומר או החומר. הידוק

 .הידוק מבוקר

סועפת של לפי התקינה המ, בהמשך מציגים שני התקנים את פרוצדורות הבדיקה של אפר הפחם לסוגיו

ASTM מציגים שיקולי תכנון התקנים . מבנה לבדיקת תכונות פיסיקליות והנדסיות של קרקע וחומרי

תכנון ובנייה באמצעות מוצרי , ומפנים למקורות ובהן אינפורמציה נוספת באשר לבדיקות, ושיטות ביצוע

  :)8, 7 יםפרק( תחתי מציינים התקניםבאשר לאפר פחם . שריפת פחם

שיטת ההידוק . פי התקן המקובל-שנמדדת על,  צפיפות יחסית70%- בדרך כלל לת מהודק"אפ •

ת מהודקת באתר ובכלי ההידוק "ברצועת אפ, ורמת הידוק נבחנים באמצעות ניסוי שדה מבוקר

 . המוצעים לפרויקט

נתון זה חשוב בקביעת תמיכת הצד של . 0.5ת הינו "קבוע לחץ הקרקע הצידי במנוחה אופייני לאפ •

 . וחומר המילוי המסופקת לצינור גמיש וקשיח למחצההקרקע

ת יכול "אפ,  עקב תכונותיו ומוליכותו ההידרולית:ת"שוב מודגשת תכונת הניקוז החופשי של האפ •

 .  בדומה לחול ואבן גרוסה,זתלשמש כשכבה מנק

ן  השימוש באפר הפחם כחומר הנדסי מביא גם לשימור קרקע ומשאבי טבע ולחסכו–בהתאם למקורות 

.מחזור חומרים ויעילות סביבתית, ומתאים לגישות המתקדמות למניעת זיהום, באנרגיה

בדומה לסוגי קרקע , שני התקנים מדגישים כי אפר פחם לסוגיו מהווה חומר מילוי הנדסי יעיל: ולסיכום

תי יישום אפר הפחם התח. סיווג אפר הפחם כפוף לשיטת הסיווג האחיד לקרקעות השונים. טבעית שונים

ומעוגנים , כחומר מבני כפוף לשיטות התכנון והבדיקה המתאימים לסוגי הקרקע הטבעית המקבילים לו

  . היטב בתקינה ובפרקטיקה ההנדסית

  

  כחומר הנדסיתכונות אפר הפחם .4

העבודות בתחום זה מגובות . 1997אפר הפחם לסוגיו משמש בארץ לעבודות תשתית וסלילת כבישים מאז 

 ]4[ 2003מדריך לשימושי אפר פחם בסלילת כבישים מיוני , ]3[ 2000 מדצמבר ץ"על ידי מפרט מע

תכונותיו והשימוש בו , עבודה מסכמת על אפר הפחם לסוגיו. ופרסומים נוספים של מנהלת אפר פחם

פרי , ובה סיכומים והנחיות לשימוש באפר הפחם, הוכנה גם על ידי מנהלת אפר הפחם האוסטרלית

 להלן מציגה תוצאות מפרסומים אלו ובדיקות מעבדה 1טבלה . ]5[בודות סלילה בע ניסיונם המצטבר

 SWלפי שיטת המיון האחיד הינו המדווח  ת"אפמיון ה). 'נספח א(נוספות שנעשו במהלך פרויקטים שונים 

 ,SW-SM ולעיתים גם  , SC3שמתאים כחומר מילוי תקני מקבוצה ,  דקים30% עד 12% אגרגט המכיל -
 SW-SC–  דירוגה דקים שמתאים לקבוצת 12% אגרגט המכיל עד SC2 ] 9 ,11.[  
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  )'נספח א(תכונות של אפר פחם תחתי ונתונים מייצגים של המנהלת    -  1טבלה 

  
  

פרטים
 אפר פחם 
  תחתי

A1 – A5  
  מצעים
*אשקלון

אפר פחם 
  תחתי דק
B1 – B5  
  מצעים
*אשקלון

אפר פחם 
  תחתי גס
C1 – C5 
  מצעים
*אשקלון

פחם אפר 
תחתי 
  גלמי
 רוטנברג
*אשקלון

אפר פחם 
תחתי 
  גלמי

אתרים 
שונים

אפר פחם 
תחתי 
  גלמי

אפיון 
** מנהלת

--23/01/0623/01/0623/01/0623/04/0604/09/05תאריך נטילה
      : אחוז עובר

  100 100 100 100 100)מ" מ9.5 (3/8"נפה  
9585-100 83.6100 100 97.8)מ" מ4.75(# 4נפה 
  83 54.287.4 91.4 86.8)מ" מ2.00(# 10נפה 
 5730-50 56.2 32.0 65.8 64.4)מ" מ0.425(# 40נפה 
9.410-25 25.6 12.24 19.420.8)מ" מ0.075(# 200נפה 

  
גבולות אטרברג

 
NP 

 
NP 

 
NP 

 
NP 

 
NP 

 
NP 

  
  AASHTO מיון לפי 

     A -1- b 

  משקל יחסי
ASTM D 854 

 
2.132 

 
2.109 

 
2.128    

2.2-2.4 
  (%)שווה ערך חול 

ASTM D 3419  
 

58 
 

56 
 

71 
 

62.1 
 

50 
 

 AASHTOמיון קרקע 
ASTM D 3282 

   
A-2-4 

 
A-3(0) 

 

צפיפות מקסימאלית 
]ק"מ/ג"ק) [מודיפייד(

    
1328 

  
1200-1500 

  
[%]רטיבות אופטימאלית 

    
23.6 

  
18-25 

  
) [%]CBR(ק "מת

      
25-35 

  ן אחידמיו
ASTM D 2487  

 
SM 

 
SM 

 
SP-SM 

 
SM 

SW-SM; 
SW-SC 

SM; 
SP-SM 

  
]ר"סמ/ג"ק) [C(קוהזיה 

      
1.0-2.0 

  
]מעלות) [Φ( חיכוך תזווי

      
30-35 

 קטגוריית קשיחות חומר
)AWWA M11 (המילוי

 
C2 

 
C2 

 
C2 

 
C2

 
C3 

 
C2 – C3 

קטגוריית קשיחות חומר 
)AWWA M45(המילוי 

 
SC3 

 
SC3 

 
SC3 

 
SC3 

 
SC2 

 
SC3-
SC2

   'Eמודול תגובת הקרקע 
***(kPa)ללא הידוק 

 
690

 
690

 
690

 
690

 
1,400

690 
1,400 -

 'Eמודול תגובת הקרקע 
***(kPa)בהידוק קל 

 
2,800

 
2,800

 
2,800

 
2,800

 
6,900

2,800
6,900 -

 'Eמודול תגובת הקרקע 
***(kPa)בהידוק בינוני 

 
6,900

 
6,900

 
6,900

 
6,900

 
13,800

6,900
13,800 -

 'Eמודול תגובת הקרקע 
***(kPa)בהידוק גבוה 

 
13,800

 
13,800

 
13,800

 
13,800

 
20,700

13,800 
20,700 -

  .ממוצע של חמשה מדגמים  *   

  .2004 למאי 9פרסום מנהלת אפר הפחם מיום   ** 

  .דיקת שדהנתונים אלו חייבים בב; ופרסומים אחרים] 11[לפי *** 
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  הנחת צנרתפי התקינה ל-ת על"השימוש באפ .5

החל מצנרת , להלן יוצגו בתמצית התקנים המייצגים לחישוב ולהנחת צנרת טמונה למים וביוב לסוגיה

ת "בכל אחד מסוגי הצנרת יבחן פוטנציאל השימוש באפ. בטון קשיחה ועד לצנרת תרמופלסטית גמישה

לבחינת מלא הפרטים המחייבים שבתקן יש לחזור ולעיין בתקנים  ;כחומר מילוי על פי התקינה המתאימה

  .עצמם

  

   ללא לחץ לביוב וניקוזצנרת בטון  5.1

 מביא ארבעה סוגים של  ]6[ניקוז ומעבירי מים ,  להנחה של צנרת בטון לביוב 1479ASTM Cהתקן 

 -וללה ותעלה  ס–עבור שני המקרים . בתנאי סוללה ותעלה, תנאי הנחה סטנדרטיים לצינורות אלו

, (Foundation)תשתית הצינור ):  בתקן1ציור (מוגדרים האלמנטים הבסיסיים בהנחת הצינור הטמון 

 האזור הנוסף בצידי התושבת, )Pipe Haunches(תושבת הצינור , (Bedding)שכבת המצע מתחת לצינור 
,(Lower Side)  והמילוי הנוסף (Overfill or Backfill) החל מציר הצינור (Springline) ועד לפני 

 בשעה ,באזור שמתחת לציר הצינורעיקר ההתמקדות בתנאי ההנחה הסטנדרטיים הינה . הקרקע

  . שההנחיות לגבי המילוי הנוסף מעל לציר הצינור כלליות בלבד

, בתנאי סוללה ותעלה, Type 4) עד (Type 1סעיפי התקן מגדירים את ארבעת סוגי ההנחה לצנרת זאת 

סיווג הקרקע ורמת ההידוק עבור חלקי המבנה נקבעים . קרקע וההידוק המינימאלי הנדרשיםלפי סוגי ה

תנאי  .SPD  (Standard Proctor Density)–לפי שיטת הדירוג האחיד וצפיפות פרוקטור סטנדרטית 

  .  להלן1בציור ההנחה הסטנדרטיים בתעלה מובאים לשם הדגמה 

סוגי ההנחה . X2.1 וטבלה X2מר המילוי מובאים בנספח פירוט תנאי ההנחה הסטנדרטיים וסוגי חו

רמת ההידוק ורמת בקרת האיכות , לפי איכות חומר המילוי, בסדר יורד, 4 עד 1- הסטנדרטיים מדורגים מ

  :חומר המילוי המומלץ מחולק לארבעה קבוצות הצמודות לארבעת תנאי ההנחה סטנדרטיים .הנדרשת

  . GP , GW, SP, SW- יםחול וצרורות עם מעט דק   -  1קבוצה 

  . SC, GC, ML, SM, GM -  דקים וכן טין רזה%20חול וצרורות עם עד   -  2קבוצה 

  . SC, GC, MH, CL  -) פלסטי (חרסית רזה וטין שמן, חרסית עם חול וצרורות  -  3קבוצה 

  . שאינה מתאימה כחומר מילוי לאזור התושבת, H C חרסית שמנה   -  4קבוצה 

הוזכרו נדרשת הקפדה על תשתית מיושרת ומהודקת והכנת תעלה ברוחב מינימאלי בכל סוגי ההנחה ש

באזור המצע , 3 עד 1עיקר ההקפדה מתמקדת בסוגי הנחה . שיאפשר הידוק מתאים באזור תושבת הצינור

כשחלקו , )מ" מ150 עד 75(סוגי הנחה אלו כוללים מצע מרופד בעובי מתאים . והתושבת עד לציר הצינור

 בחומר מילוי משלושת, בשכבות, ומילוי מהודק של אזור התושבת, מתחת לצינור אינו מהודקהמרכזי ש

הנחה מסוג ). 2, 1טבלאות (ברמות הידוק הולכות ויורדות , עד למחצית גובה הצינור, הקבוצות הראשונות

ר בעל חוזק ומחייבת שימוש בצינו, כוללת מינימום דרישות לסוג חומר המילוי והידוקו, הפשוטה ביותר, 4

כאן אין דרישה להכנת מצע או להידוק . מספיק כדי לעמוד בעומסים הקיימים על אף המילוי הנחות

 ,3 מקבוצה CLאו אם משתמשים בחומר מילוי , אלא אם תשתית הצינור סלעית, החומר עד לציר הצינור
 מארבעת הקבוצות חומר המילוי שמעל לציר הצינור יכול לכלול כל אחת. שיש להדקו עד ציר הצינור

התקן מחייב לנקוט צעדים כנגד . כנדרש בפרויקט המסוים, בדרך כלל בהידוק בשכבות, החומר הראשיות

  .סחיפת דקים באם קיימים התנאים לכך

  



 

 

  
  

ת לסוגיו כלול בחומרי "האפ]. 6[  צנרת בטון לביוב וניקוז ללא לחץ בתנאי הנחה סטנדרטיים :1ציור 
  . שבתקן המתאימיםהמילוי

  

SM-SW SM-SP SM או 

 7

.  שבתקן2כלול בהמלצת חומרי המילוי מקבוצה , , -ת לסוגיו מוגדר כ"האפ

  באזור90%-  באזור התושבת וSPD  95%  הינועד למחצית קוטר הצינורההמתבצע ת "הידוק האפ

  .(Lower Side)המרוחק יותר 

,  כשכבת המצע הראשונית,הנחת צנרת בטון בכל ארבעת סוגי ההנחה הסטנדרטיים לת מתאים לכן"האפ

, וגם עבור חומר המילוי שמעל ציר הצינור, כחומר מילוי לתושבת הצינור ולחומר הנוסף עד ציר הצינור

ניתן  בו ,1. מסחורג מהכלל הינו סטנדרט ההנחה .  שבתקן2, 1ברמות ההידוק הרשומות בטבלאות 

ת מצידי " ניתן להשתמש באפרד זהלפי סטנד גם ;חול וצרורות בלבד כמצע וכתושבת לצינורלהשתמש ב

  ).  בתקן2טבלה (התושבת ומעל לציר הצינור 

  

  צנרת בטון להולכת זורמים בלחץ  5.2

9AWWA M , עם וללא ליבת צילינדר פלדה,  מזויןהינו מדריך לתכנון והנחת צנרת לחץ מבטון ]7[ התקן 

הנחיות בין השאר  המדריך מכיל. תלפי סוגי הצנר',  אט27ובלחצי עבודה של עד ,  ויותר"144בקטרים עד 

אופן ההנחה ודרגת ההידוק הדרושים עבור הנחת הצנרת הקשיחה ,  חומר המילויבחירת, לחישוב

הצנרת הקשיחה נושאת בעומסים חיצוניים גבוהים גם .  בתקן2.1המוגדרת בטבלה , והקשיחה למחצה

בשעה שהצנרת ,  התושבת בלבדותנאי הנחה המתמקדים באזור, מבלי להזדקק לתמיכת הצד של הקרקע

שיספקו תמיכת הצד של הקרקע עד מלוא קוטר , הקשיחה למחצה נזקקת לתנאי הנחה מוקפדים יותר

  .ת בתנאים אלו"תוך בחינת השימוש באפ, להלן יובאו תנאי ההנחה הדרושים לצינורות אלו. הצינור



 

תנאי הנחה לצנרת קשיחה 5.2.1 

ומתבססים ככל שניתן על קרקע ,  שבתקן6 בפרק תנאי ההנחה הדרושים בצנרת הקשיחה מובאים

R5, תנאי ההנחה מדורגים בציור לפי חמש דרגות. מקומית R1 לפי טיב תמיכת הקרקע וזווית ,  עד

   ).להלן 2ציור (עבור תנאי סוללה ותעלה , בסדר עולה, התושבת שמסופקת בכל דרגה

  

  

 ,החופשי מגופים זרים, ת"האפ]. 7[ סוגי הנחה לצנרת קשיחה –מים בלחץ   צנרת בטון להולכת זור:2ציור 
  .ו העליוןמגן בחציה ואף להשלמת מעטפת ,הצינור מהודק עד מחצית מתאים לריפוד ולמילוי
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R1 מושם דגש על הידוק חומר המילוי עד למחצית קוטר ,  הנחותה יותרלמעט דרגה , בכל המקרים

  . בעת לפי העומס החיצוני על הצינור ושיקולי עלותכשדרגת תנאי ההנחה נק, הצינור

R2 R1 ניתן להסתפק בתנאי הנחה , )כיסוי'  מ3עד ( בעומס קרקע בינוני  - ו"72 , לצנרת בקוטר עד 

300שמספקים זווית תושבת של  , כאן מונח הצינור ישירות על גבי תחתית התעלה.  בהתאמה45- ו0

במקרה של קרקע . או על חומר מיובא,  גושים או גופים זרים,והמילוי מבוסס על חומר מקומי ללא אבנים

 יש להעמיק את התעלה ולבצע שכבת ריפוד מחומר המילוי גם מתחת –סלעית או קרקע קשה אחרת 

R5יש ליישם תנאי הנחה , עבור תנאי עומס חיצוני גבוה יותר. לצינור R3 שכוללים שכבת ריפוד גם ,  עד

600בזוית תושבת של , מתחת לצינור 0 150- ו0 מהודק היטב , חופשי מאבנים ורגבים, חומר ריפוד. 90, 

שמצופף גם הוא לאחר הנחת הצינור על גבי המצע , כאן ניתן להשתמש בחומר גרגרי. לאחר הנחת הצינור

חופשי , בכל מקרה מיושם חומר המילוי המהודק. וזאת עד להשגת זווית התושבת הדרושה, מהודק- הלא

  .ד לגובה מחצית הצינורע, מרגבים או אבנים

 לריפוד ת"ניתן לכן להשתמש באפ. ויכול לשמש בכל המקרים שהוזכרו, ת מתאים להגדרות שבתקן"האפ

ואף להשלמת , למילוי מהודק עד מחצית גובה הצינור, ליצירת זווית תושבת מהודקת, תחתית הצינור

.ן על ידי גושי אבן וגופים זריםלשם מניעת פגיעה בציפוי הבטו, מעטפת מגן בחצי העליון של הצינור

תנאי הנחה לצנרת קשיחה למחצה  5.2.2

(Backfill Envelope) גם כאן . צנרת קשיחה למחצה מחייבת תמיכת קרקע משופרת בכל מעטפת הצינור

כשבשניהם מיושם הפעם חומר מילוי , עם וללא שכבת ריפוד מתחת לצינור, מוגדרים שני סוגי הנחה

   .להלן 3ציור י ההנחה וחומר המילוי מוגדרים בציור תנא. מהודק עד ראש הצינור

  

 כחומר גרגרי, ת"האפ]. 7[ סוגי הנחה לצנרת קשיחה למחצה –  צנרת בטון להולכת זורמים בלחץ :3ציור 
וי  המילוי העדיף מבין ארבעת חומרי המיל חומר-  S4 - ווג כיניתן לס,  דקים12%-פ רוב יותר מ" עהמכיל

  .המוצעים בתקן
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במקרה של קרקע סלעית או קרקע ;  ישירות על גבי תחתית התעלה"24כאן ניתן להניח צנרת בקוטר עד 

כפי שנדרש ,  יש להעמיק את התעלה וליישם שכבת ריפוד מחומר המילוי גם מתחת לצינור-קשה אחרת 

  . בכל תנאי קרקע, "24-ממילא בצנרת בקטרים גדולים מ

את תושבת הצינור ואת שכבת המילוי הנוסף עד , שכוללת את שכבת המצע, טפת הצינורחומר המילוי למע

 , בדרגות הידוק שונות,קרקע דקת גרגיר בעלת פלסטיות נמוכה או קרקע מעורבתהינו , ראש הצינור

  :ובעות גם את מקדם זווית תושבת הצינור לצרכי חישוב השקיעה תחת עומסשק

S1  -  טיות נמוכה קרקע דקת גרגיר בעלת פלס -  CL, ML, CL-MLבהידוק קל למניעת חללים ,

    ;  SPD 85% (Standard Proctor Density)-צפיפות פחותה מ

S2 -  קרקע דקת גרגיר בעלת פלסטיות נמוכה-  CL, ML, CL-MLצפיפות , קל עד בינוניבהידוק 

      ;SPD 85%= מינימאלית 

S3  -   קרקע דקת גרגיר בעלת פלסטיות נמוכה -  CL, ML, CL-MLצפיפות , בינוני עד כבדבהידוק 

      ;SPD 90%= מינימאלית 

S4  -   קרקע דקת גרגיר בעלת פלסטיות נמוכה-  CL, ML, CL-MLאו ,  חומר גס25%-עם יותר מ

  . SPD 85%=  צפיפות מינימאלית , בינוניבהידוק דקים 12%- חומר גרגרי גס עם יותר מ

 3/4ינור חייב להיות חופשי מאבנים ורגבים בגודל העולה על  חומר המילוי למעטפת הצ-המקרים בכל 

חומר המילוי ורמת ההידוק נבחרים לפי תנאי .  אינץ בקטרים גדולים יותר1- ו"24,אינץ בצנרת בקוטר עד 

  .הפרויקט וגובה הכיסוי

מר שהוא חו, 4S - ולכן ניתן לסווגו כ,  דקים%12-  המכיל בדרך כלל יותר מגרגרית הינו חומר "האפ

  .  SPD 85% –מינימום ההידוק הנדרש . המילוי העדיף מבין ארבעת חומרי המילוי המוצעים בתקן

פרו וובכך יש, S4-הנחותים בטיבם מ, לשלושת מפרטי ההנחה הראשוניםגם ת מתאים כמובן "האפ
  .ביצועיהם גם ברמות ההידוק הנמוכות יותר

  

  מים להולכת צנרת פלדהתכנון והנחת   5.3

בחירת חומר , שמביא הנחיות לחישוב,  הינו מדריך לתכנון והנחת צנרת פלדה]MAWWA ]8 11התקן 

 6פרק . "144 – "4אופן ההנחה ודרגת ההידוק הדרושים עבור הנחת צנרת פלדה בקטרים , המילוי

.  המילויבמדריך מביא את אופן חישוב העומס על הצינור ואת תמיכת הקרקע לפי תנאי ההנחה וחומר

לפי ארבע רמות , בסדר עולה, במדריך מציגה שלושה סוגי מילוי המתאימים להנחת הצנרת 6-1טבלה 

התחום המתקבל עבור ). ' מ6.1 עד 0.6( וארבע דרגות גובה כיסוי) SPD 100%- ו95%, 90%, 85%(הידוק 

  :רמת ההידוק וגובה הכיסוי מובא להלן, לפי חומר המילוי, מודול תמיכת הקרקע

C1 -  דקגרגריט אאגרג  :  CL, ML, CL-ML         E' = 3,450 – 17,930 kPa;  

C2 - גרגרי גס עם דקיםט אאגרג :   SM, SC     E' = 4,140 – 25,510 kPa;  

C3 -  גרגרי גס עם מעט או ללא דקיםט אאגרג:  SP, SM, GP, GW      E' = 4,830 – 26,200 kPa;  

ואת רמת ההידוק המינימאלית ) להלן 4ור צי( מגדיר את חתך התעלה ותנאי ההנחה הדרושים 12רק פ

 ,3C- וC1 ,C2עבור קטגוריות הקרקע , SPD 85%- ו90%, 95%: המומלצות בעת הידוק אזור הצינור
  :בשלושת הקטגוריות זוהי רמת הידוק בסיסית שמביאה בקירוב לאותה רמת תמיכת קרקע. בהתאמה



 

E' = 1,000 psi = 6,900 kPa 

בכסוי גבוה יותר עולה גם תמיכת הקרקע באופן ; מינימאלי של הצינורערך זה מתאים למצב כיסוי 

  . שבתקן6-1בטבלה כמפורט , משמעותי
  

  

 מתאים לשמש - אגרגט גרגרי עם דקים –ת "האפ]. 8[  אזור המעטפת המצופף בצנרת פלדה :4ציור 

  .המיועד לאזור התושבת ולכל מעטפת הצינור, תקןב שC2 המילוי כחומר
  

AWWA , מגדיר את ההקפדה הנדרשת בעת הטיפול והנחה של הצינור,  לכל דברהווה תקן המ, המדריך

המדריך מדגיש את הצורך בציפוף . על פני שכבת ריפוד מחומר מתאים לא מהודק, בתעלה מיושרת

  .מתאים של אזור תושבת הצינור והמילוי הנוסף עד מעל קדקוד הצינור

2Cכן להגדרת חומר המילוי מתאים ל- עם דקים גרגרי אגרגט –ת "האפ  %90 –ההידוק הנדרש ;  שבתקן 

E' SPD .הנדרש בהנחת צנרתת לספק את כל מרווח מודול תגובת הקרקע "אמור האפ, בהידוק מתאים  

  ].2, 1[וזאת בנוסף ליתרונות האחרים שצוינו במדריכים לשימוש באפר הפחם לסוגיו , )6-1טבלה (

 

)PGR( צנרת פיבגלסתכנון והנחת   5.4  מים ושפכים להולכת 

GRP 45AWWA M ]9[ הינו מדריך לתכנון והנחת צנרת פיברגלס )  פוליאסטר משוריין בסיבי - התקן 

. "144 – "1בחירת חומר המילוי ואופן הנחת הצנרת תחום קטרים , שמביא הנחיות לחישוב, )זכוכית

שני המדריכים . רט יותר לתכנון והנחת צנרת פלדה ואף מפוM11לזה שבמדריך  החומר המוגש דומה

ומדגישים את חשיבות ציפוף חומר , מסווגים את חומר המילוי ואת דרגת ההידוק המתאימה באותו אופן

במפורש מוצרי מגדיר  מרחיב וM45המדריך . ובמיוחד אזור תושבת הצינור, המילוי בכל מעטפת הצינור

 מגדיר שוב אגרגטים 6.5פרק - תת). הגדרות -  6פרק (שריפה כחומר מבנה מתאים להנחת הצנרת 

פרק זה . בהתאם לסיווגם כחומרי מבנה, בדומה לקרקע טבעית, תעשייתיים כחומרי מילוי להנחת צנרת

 מהקרקע הטבעית אל חומרי (Soil Migration) הדן בסחיפת דקים 6.5.2וכן הפרק המפורט , )6.5.1(

  .יוצגו להלן, הנחת צנרתחוזרים ומופיעים בצורה זו או אחרת במרבית התקנים ל, מילוי
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 GRPסיווג חומר המילוי להנחת צנרת   5.4.1

 SC5) Soil  עד  SC1 -  מדורגים לפי חמש קטגוריות קשיחות קרקע GRPחומרי המילוי להנחת צנרת 
Stiffness Categories, 2טבלה (נתונים אלו יצוטטו להלן מפאת חשיבותם ).  בתקן1-6 טבלה:(  

  

  ]GRP] 9חות הקרקע עבור צנרת קטגוריות קשי  -  2טבלה 
  

   קטגוריית

     סיווג הקרקע  קשיחות הקרקע

SC1 דקים 5%עד ,  חול15%עד ',  אינצ3/8  עובר נפה  25% עד –  צרורות וחול,אבן גרוסה 

  ). 200. עובר נפה מס(

SC2  גרגרי עם מעט דקיםט אאגרג :  GP, GW, SW, SP- או כל קומבינציה שתחילתה 

  .200.  או פחות עובר נפה מס12% כאשר -אלו הינה אחד מסמלים 

SC3 גרגרי עם דקיםט אאגרג :  GM, GC, SM, SC- או כל קומבינציה שתחילתה הינה 

 נשאר על נפה 30%- ויותר מ200.  עובר נפה מס12% -כאשר יותר מ, אחד מסמלים אלו

  .200. מס

-יותר מ כאשר -CL, ML, CL-ML, CL/ML, ML/CL  : גרגרי עם דקיםט אאגרג  

  .200.  נשאר על נפה מס30%

SC4  גרגרי עם דקיםט אאגרג :  CL, ML, CL-ML, CL/ML, ML/CL- או 30% כאשר 

  .200. פחות נשאר על נפה מס

5SC  קרקע פלסטית או אורגנית מובהקת  :PT, OH, OL, CH, MH.  

  

 (E' = 1,000 psi or 6,900 kPa)מגיעה לקשיחות הנדרשת ) אבן גרוסה (SC1  הקטגוריה –בטבלה זאת 

שאר הקטגוריות מחייבות מאמץ הידוק הולך וגדל כדי להגיע לאותה רמת קשיחות ; בהידוק מינימאלי

  . הקרקע

 עד SC1המלצות השימוש בחומר המילוי מקטגוריות . להלן 5ציור חתך התעלה ותנאי ההנחה מתוארים ב

SC4 הקטגוריה החמישית  ;6-2בטבלה  מוגדרות(SC5) מש חומר מלוי לצנרת גמישהלשה מ מתאיהאינ ,

 SC3מסווג כאן כחומר מילוי מסוג ) 1טבלה ( דקים 12%-ת המכיל יותר מ"אפ .ואינה מופיעה בטבלה

  ).להלן(שיתרונותיו רבים 

   ]9[הקריטריונים לבחינת ההתאמה של חומרי המילוי לקרקע הטבעית באתר  5.4.3

 בנוכחות מי תהום ובעת שיטפונות (Soil migration)ניסיון שדה מראה כי תנועת חלקיקי קרקע דקים 

  יש לבדוק את גרדיאנט הידראולי בסביבת הצינורבאם צפוי, לכן. גורמת לאבדן תמיכת הקרקע בצינור

   .ת מידת התאמתו למזעור תנועת דקים בתנאי הקרקע באתר ואדירוג חומר המילוי המוצע

לו של החומר הסמוך לו כדי לצמצם למינימום פילוג וגודל החלקיקים של חומר המילוי חייב להתאים לא

הקריטריונים המשמשים לבחינת מידת . כאשר צפויה תנועת מים בתווך, את תנועת החלקיקים הדקים

  :יצוטטו להלן מפאת חשיבותם) 6.5.2(ההתאמה של חומרי המילוי לקרקע הטבעית באתר 

• D15/d85 < 5 ,כאשר D15  ו, שקל החומר הגס יותר ממ15%הינו מידת פתחי הנפה בה עובר - d85 

 ; ממשקל החומר הדק יותר85%הינו מידת פתחי הנפה בה עובר 



 

d50 D50 • D50/d50 < 25  כאשר,  - ו,  ממשקל החומר הגס יותר50%הינו מידת פתחי הנפה בה עובר  

אין להשתמש בקריטריון אם  ; ממשקל החומר הדק יותר50%הינו מידת פתחי הנפה בה עובר 

).Well Graded  (מלאר מדורג החומר הגס יות

(CH CL) • ,לסטית מובהקת פאם החומר הדק יותר הינו קרקע  או   הקריטריוןבמקום,  כי אז

D15
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D15/d85 < 5 ,יש להשתמש בקריטריון  D15 < 0.5 mm ,הינו מידת פתחי הנפה בה   כאשר

 . ממשקל החומר הגס יותר15%עובר 

SC1 בקרקע טבעית משופעתבהעדר תנאים אלה יש להימנע משימוש בחומרי מלוי גסים מסוג  

אוטכני או בפילטר קרקע מתאים לחציצה בין החומרים  אם משתמשים בבד גאלא, בחלקיקים דקים

  .שאינם תואמים

  

GRP י מקטגוריית שהינו חומר גרגר, ת"חומר האפ]. 9) [(  הנחיות כלליות להנחת צנרת פיברגלס :5ציור 

מתאים לשימוש כללי בצנרת ,   .SC3GRPקשיחות 

  

ASTM לפי  GRP  5.4.3   תנאי הנחת צנרת

GRP 3839ASTM D  קטגוריות קשיחות הקרקע את מגדיר את תנאי ההנחה ו ]10[ התקן  להנחת צנרת

והמלצות קרקעות הסיווג  ל2, 1אות טבלכך ה. AWWA M45- ב6, 5באופן דומה או זהה לפרקים 

SC5SM  עדSC1כך גם  הגדרת קטגוריות קשיחות הקרקע , וש בהןהשימ ) (ת " האפ-  גם כאן . שבתקן

SC3M45 קטגוריה לשייך מדגיש התקן את הצורך במניעת ,  -בדומה ל.  המומלצת לשימוש כחומר מילוי

לוי ומביא ההנחיות לבדיקת דירוג חומר המי, תנועת דקים באם צפוי גרדיאנט הידראולי בסביבת הצינור

, ושוב).  בתקן5.5סעיף (ומידת התאמתו למזעור תנועת דקים מהקרקע הטבעית לחללים שבחומר המילוי 

 את למנועו, תאים בדרך כלל לקריטריונים המוצעיםאמור להת "הפילוג הרחב יחסית של חלקיקי האפ

   .הצורך בשימוש בבד גאוטכני לצורך מניעת תנועת הדקים

M45 D3839  וגם במדריך , הכנת תחתית מיושרת ומרופדת: נדרשת הקפדה על אופן ההנחה בתקן 

הקפדה על מילוי חומר והידוקו , הידוק מבוקר של חומר המילוי על פי הנחיות, הימנעות מעומס מרוכז

  ). לעיל5ציור (ת לצינור באזור התושבת שמתח
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 מתאים לשימוש SC3  עם דקים מקטגוריית קשיחותגרגרית מהווה חומר " חומר האפ- ולסיכום פרק זה

המכיל לעיתים עד , ת"דווקא הפילוג הנוח של האפ. SDP  90%בהידוק מינימאלי של , GRPכללי בצנרת 

בדיקת עקום הדירוג של : יתרון ביישומו כחומר מילוי להנחת צנרתעל פי התקן מהווה ,  דקים30%

ביישומו כחומר מילוי ת מראה כי הקריטריונים למזעור תנועת דקים שבתקן אמורים להתקיים "האפ

השימוש באפר , ת" בכפוף לבדיקות דירוג הקרקע והאפ–אי לכך  .בקרקע חרסיתית ובקרקעות דומות

וגם למנוע את הצורך ביישום בד , פחם תחתי אמור לספק את כל הנדרש מחומר מבני לתמיכת הצנרת

.גאוטכני לחציצה בין חומר גנולרי גס לבין הקרקע הטבעית

  PVC נחת צנרתתכנון וה  5.5

בחירת חומר , שמביא הנחיות לחישוב, PVC הינו מדריך לתכנון והנחת צנרת ]23AWWA M ]11התקן 

 M45-ו M11-החומר המוגש דומה לזה שב. "48 – "4המילוי ואופן הנחת הצנרת תחום קטרים 

 תראף מפורט יו PVC התקן לצנרת. בהתאמה, המוקדשים לצנרת פלדה ופוליאסטר משוריין סיבים

 לפי טבלה (Blow Count) לפי מבחן הקשות E'nכמו בחירת מודול הקרקע הטבעית , בנושאים מסוימים

 4-12לפי טבלה , ת"כולל חומר המסווג כאפ, ובחירת מקדמי חיכוך וחוזק גזירה של חומרי מילוי, 4-7

  .שבתקן

,  לעיל5.4.2ת שבסעיף מסווגים חומרי המילוי כחומרי מבנה בהתאם לטבלה למיון קרקעו, כמו בקודמיו

כאן מצורפים לטבלה ).  בתקן4-5טבלה  (SC5 עד SC1 -כשהם מדורגים לחמש קטגוריות קשיחות קרקע 

 ,)לאחר בחינה הנדסית (ללא הידוק:  לפי ארבע רמות E'bערכי מודול תגובת הקרקע של חומר המילוי 

 בתקן 4-12 ונוסחה 4-4טבלה . )SPD 95%< (וגבוה, )SPD 85-95% (בינוני, )SPD 85%> (הידוק קלב

שמביא בחשבון את תרומת מודול הקרקע הטבעית ,  'Eמביאים ערך משוקלל למודול תגובת הקרקע 

בדומה  ,והיחס בין רוחב התעלה לקוטר הצינור לתמיכת הצד הכוללת של הקרקע הטבעית וחומר המילוי

  ).דול המשוקלל גדולה יותר תרומת מודול הקרקע הטבעית למו–ככל שהתעלה צרה יותר  (M45-ל

האלמנטים הבסיסיים שבציור . )להלן 6ציור ( בתקן 7-1חתך התעלה ותנאי ההנחה מתוארים בציור 

הכנת שכבת ,  באם אינה יציבה(Foundation)חפירה והחלפת תחתית התעלה : חוזרים בכל צנרת גמישה

, (Springline) עד לציר הצינור )Haunching(הכנת תושבת ,  מתחת לצינור לכל אורכו(Bedding)מצע 

ומילוי נוסף , מ מעל לראש הצינור" מ300 עד 150של חומר מילוי לגובה (Initial Backfill) מילוי ראשוני 

(Final Backfill)האזור מתחתית התעלה ועד לגובה המוגדר מעל לראש הצינור.  עד לפני הקרקע ,

 Pipe)מוגדרים כמעטפת הצינור , אשוניתושבת הצינור והמילוי הר, שכוללים את שכבת המצע
Embedment) .עם . ביצוע קפדני של אלמנטים אלו קובע את תפקודו התקין של הצינור הגמיש לאורך זמן

לפי מימדי הצינור והעומס , ) בתקן7-3ציור ( התקן מרשה להניח צנרת בתנאי הנחה נחותים יותר –זאת 

  . החיצוני ובהתאם להוראות היצרן

 מתאים ,SC3  עם דקים מקטגוריית קשיחותגרגרימהווה חומר שת "חומר האפ, גם כאן – ולסיכום

  . )לאחר בדיקה הנדסית(וגם בהידוק מינימאלי , בכל אחת מקטגוריות ההידוק, PVCלשימוש כללי בצנרת 

גם תקן זה מדגיש את הצורך בתאמה בין החומר המשמש למצע ולתושבת לצינור לבין הקרקע הטבעית 

ת " הדירוג הרחב של חלקיקי האפ–כפי שצוין .  סחיפת דקים בין חומר המילוי והקרקע הטבעיתלמניעת

  .מקיים התאמה זאת בתנאי הקרקע המקובלים

  



 

  

 חומר בוצתת מתאים לק"האפ]. 13-11[בתקינה לצנרת תרמופלסטית המומלץ   מבנה חתך התעלה :6ציור 

IIIמילוי  SC3PVC עבור צנרת  לקבוצה ו, ]11[   .]11, 10[  לפי התקנים המשלימים לצנרת תרמופלסטית 
  

   ללא לחץהצנרת תרמופלסטית לביוב ולשימושי זרימ  5.6

2321ASTM D   מביא הנחיות לבחירת  ]12[  לשימושי זרימה ללא לחץלהנחת צנרת תרמופלסטיתהתקן

בין השאר את מגדיר התקן . של תנאי שירותמילוי ואופן הנחת הצנרת התרמופלסטית בתחום רחב חומר ה

  אתמגדיר  בתקן5פרק ). 3 פרק –טרמינולוגיה (מוצרי השריפה כחומר מילוי מתאים להנחת הצנרת 

בהתאם לסיווגם כחומרי ,  להנחת צנרתכחומרי מילויהמתאימים אגרגטים ומוצרי לוואי תעשייתיים 

V, חמש קבוצותחומרי המילוי מסווגים ל.  שבתקן1לפי טבלה , מבנה I בדומה לקטגוריות קשיחות ,  עד

SC5הקרקע   SC1 D3839 AWWA M45 ) עד  במדריך  ובתקן הצמוד לו   ).  לעיל5.4.1סעיף 

V III SM ,  כשקבוצה  אינה מתאימה לשמש כחומר (ת "האפ מקבוצה מתאים  שוב כחומר מילוי כלול) 

  .מלוי לצנרת גמישה

ואת ההידוק , )7.2סעיף (מיושרת שתספק תמיכה לצינור התקן מדגיש את חשיבות תחתית התעלה ה

X1.6.1 -המתאים בתושבת הצינור  pipe haunches) ( ,ועד , שכוללת כאן את מלוא אזור התושבת

 III ההידוק המינימאלי המומלץ במעטפת הצינור עבור קבוצה ).עיל ל6ציור (למחצית קוטר הצינור 

kPa 6,900הינו ) ת"אפ( 1,000 psi  SPD) 90%)  ביא למודול תמיכת קרקע של שמ, ) בתקן2טבלה .(

קשיחות הצינור , בהתבססו על גבול השקיעה המותרת, המתכנן יכול לסטות מערך זה לשני הכוונים

  ). בתקןX1.6.2סעיף (וטיב בקרת האיכות הצפויה בעת ההנחה , והקרקע באתר
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משים גם בתקן זה לבחינת אפשרות  לעיל מש5.4.2הקריטריונים לבחינת תנועת דקים שצוטטו בסעיף 

ת עומד "חומר האפ). X1.8.1 (סחיפת דקים מהקרקע שבאתר לחללים שבין חלקיקי החומר הגס יותר 

  .בדרישות אלו

גם כאן . SDP  90% בהידוק מינימאלי של ,הנבדקת מתאים לשימוש כללי גם לפי התקן " האפ-  ולסיכום

בד גאוטכני יישום את הצורך ב מיתר, ת דירוג הקרקעבכפוף לבדיק, ת כחומר מילוי"מוש באפהשי -

  .גם בנוכחות מי תהום וכשהקרקע הטבעית הינה חרסית או טין, למניעת סחיפת דקים

  

  צנרת תרמופלסטית להולכת מים ושפכים בלחץ  5.7

שמביא הנחיות להנחת , להולכת זורמים בחץ  מוקדש לצנרת תרמופלסטית]2774ASTM D  ]31התקן 

תוך הדגשת עקרונות , החומר מובא באופן תמציתי. או פחות) מ" מ1,372 ("63ום קטרים של הצנרת בתח

, וזאת עקב המגוון הרחב של סוגי הצנרת התרמופלסטית, ההנחה והפנייה למקורות ולהנחיות יצרנים

 ותפקודו התקין גם בעיווי  את גמישות הצינורצייןהתקן מ. תנאי הקרקע והמשתמש הסופי המסוים

אך מדגיש את הצורך בתנאי הנחה שיבטיחו את התמיכה ההכרחית בתחתית , ותי תחת עומסמשמע

  .התעלה ואת תמיכת הצד החיונית של הקרקע וחומר המילוי בעת עיווי הצינור

בדומה לתקן המיוחד לצנרת , התקן מגדיר את האלמנטים הבסיסיים הדרושים בהנחת הצינור הטמון

PVC ) בהכנת , בשכבת מצע מתחת לצינור, מקת תחתית התעלה באם נדרשהצורך בהע):  לעיל6ציור

והמילוי הנוסף עד , במילוי הראשוני עד מעל לראש הצינור, תושבת לצינור ומילוי מבוקר עד לציר הצינור

גם כאן האזור מתחתית התעלה ועד לגובה המוגדר מעל לראש הצינור מוגדרים כמעטפת . לפני הקרקע

המגנה עליו מפגיעה חיצונית ומספקת לו את תמיכת הקרקע הנדרשת , (Pipe Embedment)הצינור 

ביצוע קפדני של אלמנטים אלו קובע את תפקודו התקין של הצינור הגמיש . לנשיאה בעומס החיצוני

כמו בתקנים האחרים נדרשת הקפדה על תשתית מיושרת ומהודקת בתחתית התעלה שתיתן . לאורך זמן

והכנת תעלה ברוחב מינימאלי שיאפשר הידוק מתאים באזור תושבת , ורכותמיכה אחידה לצינור לכל א

  : בתקן זה9בפרק פירוט הדרישות להכנת תושבת הצינור והמילוי הנוסף מובא . הצינור

 ; המעטפת חייבת לספק תמיכה מבנית אחידה והגנה פיסיקאלית על הצינור מפני פגיעה •

כך שניתן יהיה ליישמו כראוי ,  במידה מספקתהחומר למעטפת הצינור חייב להיות יציב וגרגרי •

ולהדק את מעטפת הצינור לדרגת הצפיפות , מתחת ולצידי הצינור לשם קבלת תושבת מתאימה

 ;הנדרשת במפרטי ההנחה

חומרי המילוי המתאימים הם אלו המסווגים כצרורות וחול עם מעט דקים לפי שיטת הדירוג  •

 ;GM, GC, SM, SC-חול עם דקים המסווגים כוכן צרורות ו, GW, GP, SW, SP -   האחיד

 ;המילוי עד לגובה מוגדר מעל לראש הצינור יעשה בשכבות מהודקות •

סלעים , חומר אורגאני, כל חומר מקומי או אחר באזור מעטפת הצינור יהיה חופשי מגופים זרים •

 ;ואבנים מעל גודל מוגדר

 אל או מאזור מעטפת (Soil Migration)באם צפויה תנועת מים בקרקע מלווה בתנועת דקים  •

יש למנוע את תנועת הדקים באמצעות בחירת חומר מילוי בעל דירוג גודל חלקיקים מתאים , הצינור

לשם חציצה בין מעטפת ,  להשתמש בפילטר קרקע או בבד גאוטכני-או לחילופין , לקרקע באתר

  .הצינור והקרקע באתר

מתאים לכן לשמש כחומר מילוי , SP-SM, SW-SCולעיתים , SM אגרגט עם דקים המסווג –ת "האפ

  . בהתאם להגדרת חומרי המילוי שבתקן, בכל אזור מעטפת הצינור, מהודק בשכבות, מובחר
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  להולכת מים ושפכים בצנרת פלסטית  1046PrEN- 96הצעת התקן האירופי  5.8

נחיות תכנון והנחת ומפורטת על העבודה מקיפה  מכילה ]96-1046PrEN   ]41  האירופיתהצעת התקן 

בקטרים של עד , בזרימה גרביטציונית או בלחץ, ומיועדת לצנרת מים ושפכים, צנרת פלסטית לסוגיה

ואף מפורט יותר , )ASTM, AWWA( המסמך זהה בגישתו לתקנים האחרים שנסקרו  .מ" מ3,000

והנקודות , הנחהשיטות ה, כך בנושא סיווג הקרקע הטבעית באתר וחומרי המילוי. בתחומים מסוימים

, טבלאות הידוק לפי סוגי הקרקע וחומר המילוי, בחירת קשיחות הצינור: להדגשה בביצוע הנחת הצנרת

ההקפדה הדרושה בהידוק תושבת הצינור , משקל וסוג מכשיר ההידוק, קשיחות הצינור, עומק ההנחה

)pipe haunches( , סחיפת דקים)migration (ל זאת בפירוט רבכ, ואופן השימוש בבד גאוטכני .  

 לקטגוריות קשיחות 6-1 לסיווג קבוצות הקרקע לפי שיטת הדירוג האחיד זהה בקירוב לטבלה A.1טבלה 

כששתי הקבוצות ,  קבוצות6- הקרקע מסווגת כאן ל. והטבלאות הדומות בשאר התקניםM45-הקרקע שב

סעיף (ינה האמריקאית  שבתקSC5 לסיווג מתאימות) קרקע פלסטית או אורגנית מובהקת(האחרונות 

 המומלצת 3 לקבוצה  גם כאןמתאים) SM(ת "האפ. לשימוש כחומר מילוימיועדות  אינן)  לעיל5.4.1

. הצפיפות או דרגת הקונסולידציה של קרקעות ניתנת להערכה בשיטות שונות. לשימוש כחומר מילוי

ודרגת ) Blow Count( מביאה דרגת קונסולידציה של קרקעות שונים לפי מבחן הקשות A.2טבלה 

עבור קרקע לא מופרת שלא נבדקה מוצע להניח קונסולידציה ). Standard Proctor - SPD %(ההידוק 

  .SPD 97%- ל91%שוות ערך שבין 

, ) פסקל10000 עד 1250(לקשיחות מינימאלית של צינור מפורטות מביאה המלצות בתקן האירופי  1טבלה 

הקרקע הטבעית שבאתר וארבע קבוצות חומר המילוי המומלצות  סוג ,לפי גובה הכיסוי, בהעדר עומס רכב

 מביאה ערכים מומלצים לקשיחות המינימאלית של הצינור כשצפוי גם 2טבלה ; )M45-זהות לאלו שב(

בשלוש דרגות ,  סוגי חומר המילוי המומלצים4 עבור  מביאה ערכי ציפוף חומר המילוי5טבלה . עומס רכב

לפי סוג חומר , SPD 100% עד 75%- ל ערכי הציפוף מגיעים; )W (וגבוה) M (יבינונ, )N( קל: הידוק

 מביאה המלצות לעובי מכסימאלי של שכבת ההידוק ומספר ההידוקים 6טבלה . המילוי ודרגת ההידוק

לפי סוג ומשקל ציוד , עבור הידוק בינוני וגבוה, )1-4( לארבעת קבוצות חומר המילוי ,הדרושים לשכבה

 גם הצעת התקן האירופית מחייבת תמיכה אחידה ,האמריקאיים לצנרת פלסטיתו בתקנים  כמ.ההידוק

בכפוף לעמידה בדרישות , אך מתירה בתנאים מסוימים הידוק מינימאלי, בתחתית ובתושבת הצינור

  .השקיעה והמאמץ המותרים בצנרת על פי הסטנדרטים המתאימים

ים המחייבים שימוש בבד גאוטכני למניעת תנועת בהצעת התקן מוקדש סעיף נרחב לתנאי הנחה מיוחד

, כאמור לעיל). 10 עד 5 וציורים 5.1.4.4.3סעיף (כולל הנחיות מפורטות ליישום הפילטר הגאוטכני , דקים

  .ת אמור למנוע את תנועת הדקים וליתר את הצורך ביישום הפילטר הגאוטכני"השימוש באפ

 

  ת כחומר מילוי" עבור אפסיכום תנאי ההנחה הנדרשים בתקינה 5.9

דומים , PE - וGRP ,PVC, פלדה, עבור צנרת בטון, ניקוז ותקשורת, ביוב, חת צנרת מיםהתקנים להנ

סווג הקרקעות ותנאי ההנחה לצנרת מבוססים על . בדרישותיהם לתנאי הנחת הצנרת מהסוגים השונים

, ית מיושרת ומרופדתהצורך בהכנת תחת: וכך גם הקפדה הנדרשת בנושא אופן ההנחה, אותם עקרונות

מפני ) גם בצנרת בטון(הגנה על מעטפת הצינור , הקפדה על דחיפת חומר מילוי והידוקו באזור התושבת

 להלן מציגה סיכום 3טבלה  .חלקי אבן וגופים זרים והידוק מבוקר של חומר המילוי על פי ההנחיות

  . על פי בתקנים השוניםת"השוואתי של ההגדרות והדרישות הבסיסיות להנחת צנרת במילוי אפ
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  ת" סיכום תנאי ההנחה המתאימים לשימוש באפ- 3טבלה 
  

    
פרטים

צנרת בטון 
  ללא לחץ
ASTM  
C 1479  

צנרת בטון 
  בלחץ

AWWA  
M9  

צנרת 
  פלדה 

AWWA  
M11 

צנרת 
  פיברגלס
AWWA  

M45

צנרת 
PVC  

AWWA  
M23  

  PEצנרת 
ASTM  
D 2321 
D 2774  

מס
.

 [13 ,12] [11] [9] [8] [7] [6]מראה מקום

  
1

  
 (mm)קוטר נומינאלי 

 
 

 
-3600 (+)

 
100-
3600 

 
25-3600 

 
100-
1200 

 
-1,370 

  
2

חומר המילוי ושיטת 
ת"ההנחה המתאים לאפ

 
Type 2 

 
S4 

 
C2 

 
SC3 

 
SC3 

 
III 

  
3

  מיון הקרקע בתקן
(ASTM D 2487)  

GM, GC 
SM, SC 

CL, ML 
SM, SC 

GM, GC 
SM, SC 

GM, GC 
SM, SC 

GM, GC 
SM, SC 

GM, GC 
SM, SC 
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ת" אפ–מיון הקרקע 

 
SM 

 
SM 

 
SM 

 
SM 

 
SM 

 
SM 
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) (SPD הידוק מומלץ

 
90% (+) 

 
85% (+) 

 
90% 

 
90% (+) 

 
85% 

 
90% (+) 
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  מודול הקרקע המתקבל

E' MPa) (

 
6,900 (+) 

 
6,900 (+) 

 
6,900 (+) 

 
6,900  

(+) 

 
6,900 

 
6,900 (+) 
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תחום ההידוק הנדרש

 
עד ציר 
הצינור

 
עד ראש 
*הצינור 

150-300 
מ"מ  

מעל 
לראש 
הצינור

150-300 
מ"מ  

מעל 
לראש 
הצינור

150-300 
מ"מ  

מעל 
לראש 
הצינור

150-300 
מ"מ  

מעל לראש 
הצינור
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דרישה להתאמת חומר 
המילוי לקרקע באתר

 
8.3סעיף 

 
- 

 
-

 
סעיף 
6.5.2

84' עמ  
Installation 

 סעיף
X1.8.1

  
9

חת הצינור אפשרות הנ
ללא (בתנאים נחותים 

)הידוק

Table 2 
Type 4 

Fig. 6-1 
Type R1

 
- 

 
- 

Table 2, 
Fig. 7-3 

 
- 

  ).5.2.1סעיף ( הצינור ציר עד –לצנרת בטון קשיחה *  

  

  :עיון בתקנים ובטבלה המסכמת מביא למסקנות הבאות

 ;) בטבלה2-4שורות  ( בכל סוגי הצנרת שנבחנולשמש כחומר מילוית מתאים "חומר האפ  .א

זהים למעשה , ומודול הקרקע המתאים לו, SPD 85-90%, ההידוק המינימאלי המומלץ  .ב

 ; ) בטבלה5-6שורות (ומתאימים לכל סוגי הצנרת 

 8שורה (מופיעה במרבית התקנים באתר שהדרישה להתאמת חומר המילוי לקרקע הטבעית   .ג

מזעור סחיפת  לם שבו מתאימיםשפילוג חלקיקיו ואחוז הדקי, ת"מתאימה במיוחד לאפ, )בטבלה

 ;בקרקע גם בתנאי הצפה וזרימת מי תהוםחלקיקים דקים 

,  מאפשרים הנחת צנרת ללא הידוק חומר המילוי) בטבלה9שורה (שנסקרו  כמחצית מהתקנים  .ד

  .למעט נקיטת אמצעים לדחיפת חומר המילוי אל אזור התושבת שברביע התחתון של הצינור

  ת " עבור צנרת טמונה במילוי אפ)DeflectionPipe (חישובי עיווי הצינור  .6
עיקריים של חומר המילוי הצנרת גמישה הינו מניעת עיווי או אחד התפקידים ה, ) לעיל2פרק (כפי שצוין 

העיווי לאורך זמן . (Long-term pipe deflection)שקיעה טבעתית חריגים בחתך הצינור לאורך זמן 
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(Short-term 
deflection) .הינו , )פנים וחוץ(בצנרת פלדה עם ציפוי גמיש  וכן, העיווי המותר לאורך זמן בצנרת פלסטית

יבחנו , כמו כל חומר מילוי אחר, ת"ביצועי האפ.  עם סיום ההנחה3%- או כ, ]9, 8[ מהקוטר האנכי 5%

  . עיווי אלולאור גבולות

  

  צנרת פלדהבחישובי שקיעה יחסית   6.1

, 40" עד 10"בקוטר ,  צנרת פלדה עם ציפוי מלט פנימישל מציגה את תוצאות חישוב העיווי 4טבלה 

 - נלקחו מקטלוג היצרן )  בטבלה1-5שורות (נתוני הצנרת . פסקל-  קילו44 עד 3.3בקשיחות טבעתית 

דרג הלחץ לצנרת . רת שנבחרה הינו מהנמוכים בקטלוג לצנרת זאתעובי דופן הצנ; צינורות המזרח התיכון

עובי הציפוי ). מ" מ3.18דופן , 10-3/5"צנרת ( בר 28ועד ) מ" מ4.76דופן , 40"צנרת ( בר 11- שנבחרה הינו מ

  . מ" מ13 עד 8- מ-) מלט(הפנימי 

אף כי נתון זה חיוני , אינה מופיעה בקטלוג היצרן)  לעיל1נוסחה ( של הצנרת SNהקשיחות הטבעתית 

 חושב הקשיחות הטבעתיתערך . לחישוב השקיעה הטבעתית של הצנרת בתנאי ההנחה והעומס הנתונים

לקשיחות שבדופן אזור מאמצי הלחיצה  בתרומת שכבת ציפוי המלט הפנימיבתוך התחשבות , במקורב

 60%חון נלקחה רק  לשם ביט;AWWA-M11ערכו של מודול ינג לציפוי המלט נלקח מהמדריך . הצינור

חישוב אופן . ) תקניבדק בניסויגישת חישוב זאת תי(מתרומת ציפוי המלט לחישוב הקשיחות הטבעתית 

  . 'בנספח במודגם , )2נוסחה  (Spanglerהשקיעה לפי נוסחת קשיחות הצינור ו

מדגים את ו,  בשתי דרגות העובי הנמוכות שבקטלוג היצרן10-3/4" עבור צינור בוצע' החישוב שבנספח ב

 הדוגמה שבנספח .העומס על הצינור וסוגי הידוק הקרקע על השקיעה המתקבלת, השפעת עובי הדופן

 ואת נוסחאות ביניים לחישוב עומס הקרקע והקשיחות 2כוללת גם את פירוט הקבועים ששמשו בנוסחה 

  . המשוקללת של הצינור המצופה במלט

לשלושת סוגי ]. 7 – 12[קים השונים נלקח מהתקינה  בהידות"אפ עבור חומר ה'Eמודול תגובת הקרקע 

 Dumped Backfill)חומר מילוי לא מהודק נוסף גם יישום ) בינוני וגבוה, קלהידוק (ההידוק המקובלים 
Material) חישובי העיווי בוצעו עבור  .לשם בחינת השקיעה בתנאי ביצוע לקויים, שאינו מומלץ בתקינה

  . וק שונותבדרגות היד) C2(ת "מילוי אפ

חומר המילוי   שלהידוקע דרגות ארבנעשתה ב) 4טבלה (הבדיקה החישובית של העיווי בצנרת הפלדה 

, (SPD 95%<) וגבוה (SPD 85-95%)בינוני , (SPD 85%>)ובהידוק קל  ,בשפיכה ללא הידוק: )ת"האפ(

ללא ',  מ0.9סוי של גובה כי: בדיקה חישובית ראשונה נעשתה עבור תנאי הנחה נוחים .כמקובל בתקינה

ונועדה להדגים את השקיעה ',  מ3.0 נערכה עבור כיסוי בדיקה נוספת).  בטבלה9 עד 6שורות (עומס רכב 

  .עומס קבוע או עומס רכב, הנובע מתוספת גובה כיסוי, המתקבלת כשקיים עומס נוסף על הצינור

התקבל בצינור הפלדה ) ביםכיסוי ממקובל בפרויקטים ר( ' מ0.9בגובה כיסוי  העיווי המקסימאלי

 'E,  בטבלה9שורה (בתנאי הנחה ללא הידוק , )4.76עובי דופן , 40"צינור בקוטר (פסקל -  קילו3.3בקשיחות 
= 690 kPa( . העיווי שהתקבל)עיווי המחושבה; עולה על המותר לצינור הפלדה)  מקוטר הצינור3.50% 

 הנחת צנרת אף כי, )3%(השקיעה המותרת בעומס זה בכל שאר הצינורות שנבחנו עומדת בדרישות 

  . אינה מומלצת בתקינה לצנרת זאתSPD 85%- בהידוק נמוך מ
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בקשיחויות , פלדה להולכת מים עם ציפוי מלט של צנרת )עיווי (שקיעה יחסיתחישובי   -   4טבלה 
  .הידוק שוניםעומס ות בתנאי "במעטפת אפמונחת  ,שונות

  

2קוטר הצינור  

  
"3/4-10 "16 "16 "16 "40 "40 "24 

1444567עמודהשורה

  )mm(קוטר חיצון 1
  

273406406406101610161016

  )mm(עובי דופן 2
  

3.183.183.974.764.766.357.94

עובי ציפוי פנימי 3
)mm(

6.08.08.08.013.013.013.0

28192428111418 (Bar) דרג הלחץ4

5
 טבעתיתקשיחות 
kPa (SN 43.915.026.442.73.36.912.4(מחושבת 

                  

6
'  מ0.9עיווי בכיסוי 
   (%)ללא הידוק

E' = 690 kPa 
0.631.510.970.64*3.502.481.71

7
',  מ0.9עיווי בכיסוי 
   (%)הידוק קל

E' = 2,800 kPa  
0.480.840.640.481.221.070.88

8
',  מ0.9עיווי בכיסוי 
   (%)הידוק בינוני

E' = 6,900 kPa  
0.320.450.390.320.540.510.46

9
',  מ0.9עיווי בכיסוי 
   (%)הידוק גבוה

E' = 13,800 kPa  
0.210.250.230.210.280.270.26

10
'  מ3.0עיווי בכיסוי 
   (%)ללא הידוק

E' = 690 kPa 
2.11*5.04*3.242.15*11.68*8.25*5.70

',  מ3עיווי בכיסוי 11
   (%)הידוק קל

E' = 2,800 kPa  

1.592.812.151.61*4.06*3.552.98

12
',  מ3עיווי בכיסוי 
   (%)הידוק בינוני

E' = 6,900 kPa  
1.071.511.301.081.791.691.55

13
',  מ3עיווי בכיסוי 
   (%)הידוק גבוה

E' = 13,800 kPa  
0.690.850.780.700.920.890.71

  
  ).%3(העיווי המחושב לאורך זמן עולה על העיווי המותר בצנרת פלדה עם ציפוי מלט פנימי (*) 

  
  

                                                 
  מ"ות המזרח התיכון בע צינור–קטלוג מוצרים  2
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חורגת מהמותר בצנרת )  בטבלה10שורה ('  מ3 כיסוי בגובהבתנאי הנחה ללא הידוק השקיעה המתקבלת 

 נוני של חומר המילויבהידוק בי, לעומת זאת. פסקל- קילו40-  שקשיחותם קטנה מצינורותבכל הפלדה 

כל הצינורות שנבדקו עומדים שוב בקריטריון , שמתאים לעומס קרקע זה, )E' = 6900 kPa, 12שורה (

  .כנדרש בתקינה, השקיעה המותרת לצנרת פלדה בציפוי מלט פנימי

  

  GRP ,PVC ,PEחישובי שקיעה יחסית של צנרת   6.2

, )PVC ,PE (וצנרת תרמופלסטית GRPצנרת  של  השקיעה היחסיתחישובמציגה את תוצאות  5טבלה 

 הנחה ועומס ששמשו לחישובי השקיעה באותם תנאי ,ת" טמונה במילוי אפ,מ" מ1000- ו400בקוטר 

נתוני מידות הצנרת וקשיחותה  ;פסקל-  קילו40 עד 2.5 - קשיחות הצנרת שנבדקה . בצנרת הפלדה

, 1892י "ת(תקינה הישראלית לצינורות אלו  נלקחו או חושבו לפי נתוני ה) בטבלה1-4שורות (הטבעתית 

, )פנים וחוץ(כמו גם לצנרת פלדה בציפוי גמיש , העיווי המותר לצנרת זאת). בהתאמה, 499י " ות532י "ת

  . מקוטר הצינור5%הינו 

 חושבת בכל הצינורות שנבחנו מוצגהמתקבל עבור הקשיחות הטבעתית המהעיווי היחסי תוצאות ריכוז 

בדומה לאלו ששמשו בצנרת , הידוק ושתי דרגות עומס קרקעבארבע דרגות ,  בטבלה12 עד 5רות בשו

  ). 4טבלה (הפלדה 

צינור בקוטר (פסקל - קילו2.5 בקשיחות GRPמתקבל בצינור  ' מ0.9העיווי המקסימאלי בגובה כיסוי 

העיווי . )E' = 690 kPa,  בטבלה8שורה ( בתנאי הנחה ללא הידוק, )מ" מ10.6עובי דופן , מ" מ1000

קשיחותם הטבעתית של כל שאר . GRPאינו עולה על המותר לצינור )  מקוטר הצינור3.95%(שהתקבל 

ולכן שקיעתם ,  שנבדקGRP-עולה על הקשיחות המינימאלית של צינור השנבחנו הצינורות הגמישים 

ווי המותר גם כל הצנרת הגמישה שנבחנה עומדת בעומס זה בקריטריון העי –כלומר . היחסית קטנה יותר

 אינה מומלצת בתקינה לצנרת SPD %85-אף כי הנחת צנרת בהידוק נמוך מ, ללא הידוק חומר המילוי

  .זאת

 חורגת ,) בטבלה9שורה (בתנאי הנחה ללא הידוק ',  מ3 כיסוי המתקבלת בגובההיחסית השקיעה 

 23.7מ ועובי דופן "מ 400 בקוטר PEצינור (פסקל - קילו20-  שקשיחותם קטנה מצינורותבכל המהמותר 

כל הצינורות שנבדקו , )E' = 2800 kPa, 10שורה  ( של חומר המילויקלבהידוק כבר , לעומת זאת). מ"מ

על אף עומס , כנדרש בתקינה, PE -  וGRP ,PVCעומדים שוב בקריטריון השקיעה המותרת לצנרת 

  .הקרקע המוגבר

  

  :הערות לבדיקה החישובית  6.3

מאמצת את  )AWWA M11-04; AWWA M45-05 (2000ר שנת התקינה האמריקאית שלאח .1

; M11 6-1טבלאות (שתלוי בעומק ההנחה ,  Ms – Soil Confined Modulusמודול הקרקע בכלוא 

5-4 M45( ,   במקום מודול תמיכת הקרקע E'שבנוסחת השקיעה   הקלאסי)2(;  

לשקלול  Scם מקדם מציעי, 5-4 טבלה M45-97וכן קודמו , 5-5טבלה ] M45-05] 5התקנים  .2

 של חומר המילוי Ms או 'Eהשפעת רוחב התעלה וחוזק הקרקע הטבעית לשם קביעת מודול קרקע 

 גם בעומק –ובתקנים החדשים ,  תלוי בסוג חומר המילוי וברמת ההידוקScהמקדם . בתעלה

, 1.0- גדול מScהמקדם , במיוחד במילוי לא מהודק, בתנאים של תעלה צרה וקרקע יציבה. ההנחה

 .  יותר50%ומביא להגדלת ערכי תמיכת חומר המילוי והקרקע סביבו בצינור בשיעור של עד 
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טמונה במעטפת ,  בקשיחויות שונותGRP ,PVC ,PE של צנרת )עיווי (שקיעה יחסית  -   5טבלה 
  .בתנאי הידוק ועומס שונים, ת"אפ

  

  קוטר הצינורשורה
  

100010001000400400400400

 GRPהצינורסוג   
)פיברגלס(

GRP 
)פיברגלס(

GRP 
)פיברגלס(

PVC PVC PE80 PE80 

1234567עמודה  

  )mm(קוטר חיצון 1
  

1,0211,0271,034400400400400

  )mm(עובי דופן 2
  

10.613.617.19.812.319.123.7

  לחץ עבודה מחושב3
)בר(

1721276868

  קשיחות טבעתית4
)kPa (SN  

2.55.010.04.08.01020

                  

5
'  מ0.9עיווי בכיסוי 
   (%)ללא הידוק

E' = 690 kPa  
3.953.032.073.392.402.171.36

6
',  מ0.9עיווי בכיסוי 
   (%)הידוק קל

E' = 2,800 kPa  
1.28

  
1.181.011.241.081.060.83

7
',  מ0.9עיווי בכיסוי 
  ) (%הידוק בינוני

E' = 6,900 kPa  
0.560.540.510.560.520.530.47

8
',  מ0.9עיווי בכיסוי 
   (%)הידוק גבוה

E' = 13,800 kPa  
0.280.280.270.290.280.290.27

                  

9
  ' מ3עיווי בכיסוי 
   (%)ללא הידוק

E' = 690 kPa  
*13.2*10.1*9.10*11.32*7.99*7.234.54

10
',  מ3וי עיווי בכיס
   (%)הידוק קל

E' = 2,800 kPa  
4.283.933.374.133.613.522.77

11
',  מ3עיווי בכיסוי 
   (%)הידוק בינוני

E' = 6,900 kPa  
1.851.801.691.851.751.761.58

12
',  מ3עיווי בכיסוי 
   (%)הידוק גבוה

E' = 13,800 kPa  
0.950.940.920.960.940.960.92

  
  .)%5(העיווי המחושב לאורך זמן עולה על העיווי המותר בצנרת פלסטית  (*)

  

ללא התחשבות בתרומת ,  שלעיל בוצע בשיטה השמרנית5-   ו4בטבלאות ) עיווי(חישובי השקיעה  .3

ולא בתרומת עומק התעלה להגדלת מודול , התעלה לתמיכת הצד המשוקללת של חומר המילוי

בכך מוסיפים שני הגורמים למקדם הביטחון בחישוב .  שבתקנים החדשים'Eתגובת הקרקע 

 .השקיעה הצפויה בצנרת שנבדקה
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שחייבים על פי . חישובי השקיעה נעשו לפי נתוני ספרות לקשיחות הקרקע בהידוקים השונים .4

הוראות בדיקה אלו תקפות בכל סוגי הצנרת ובכל . במהלך ביצוע ההנחה, התקינה בבדיקת  שדה

  .וי שבתקינה שנסקרהסוגי ההנחה וחומר המיל

  

 סיכום .7
  

צנרת כחומר מילוי להנחת ) ת"אפ(תחתי הפחם הבאפר פוטנציאל השימוש נערכה סקירה מקיפה בנושא 

 צנרת תת קרקעית כחומר מילוי להנחת ת"באפ לבחון את פוטנציאל השימוש - מטרתה . קרקעית- תת

ולחסוך , הנובעים מהרכבו המיוחדם יו היחסייתוך ניצול יתרונות, ניקוז ותקשורת, ביוב, בתשתיות מים

כחומר ת "האפ תכונות לשם כך נסקרו. פיתוחמשאבי טבע ואנרגיה הנדרשים לעבודות תשתית ובבכך 

נאי ההנחה וצגו תה כמו כן. כחומר מילוי בהנחת צנרת ותפקידימקומו בתקינה הבין לאומית ו, מבני

 בבדיקה חישובית של נחתמהרה הסקי. ת לדרישות אלו" התאמת האפנבחנהוהנדרשים בתקינה 

כשאפר הפחם התחתי משמש כמצע לצינור וכחומר , השקיעות המתקבלת בצנרת בקשיחויות שונות

  .ות בתקינהמוגדרה ברמות הידוק, לעטיפתוהמילוי 

נמצא .  ופוליאתילןPVC, פיברגלס, פלדה, במהלך הסקירה נבחנו דרישות התקינה להנחת של צנרת בטון

כל התקנים שנסקרו מחייבים הכנת תשתית מתאימה , הרב בסוגי הצנרת ובתכונותיהםכי על אף השוני 

בצנרת ; ציר הצינורלבמילוי נוסף עד , בהכנת שכבת מצע ותושבת לצינור, )לכשנדרש(בתחתית התעלה 

תנאי ההנחה וסיווג חומר  . גם מילוי נוסף עד מעל ראש הצינורמחייבים התקניםגמישה וקשיחה למחצה 

, וכך גם הדרישות המיוחדות לחומר מעטפת שימנע פגיעה בציפוי הצינור,  דומים בתקנים השוניםהמילוי

. בעל פילוג חלקיקים שמתאים למניעת סחיפת דקים אל או מאת סביבת הצינורגם יהיה ש -ם ניתן וא

 חומרי המילוילת והמלצטבלת ה שנמצא במרכז,  כחומר גרגרי עדין עם דקיםת לסוגיו מוגדר"האפ

, ניתכשכבת המצע הראשו, מכל הסוגים שנבחנוהנחת צנרת  כחומר מילוי לת מתאים לכן"האפ .ינהשבתק

מעל עד מילוי כחומר וגם ,  בצינורות קשיחים עד ציר הצינורכחומר המילוי, כחומר מילוי לתושבת הצינור

 לצינורות בתקינה הספציפיתברמות ההידוק הרשומות ,  בצנרת קשיחה למחצה וגמישהציר הצינור

, בהיותו בעל גודל חלקיקים מתאים, ת מתאים גם לדרישות המיוחדות שבתקינה"נמצא כי האפ. השונים

שביכולתו לספק תמיכה מבנית אחידה והגנה פיסיקאלית על הצינור , חופשי מגושים קשיחים וגופים זרים

.וכן גם במידת התאמתו למגוון סוגי הקרקעות באתר, מפני פגיעה

חישובי השקיעה נעשו בשיטה . ת"הצינורות השונים נבחנה בתנאי הנחה שונים ובמילוי אפ) וויעי(שקיעת 

שאינה כוללת את תרומת הקרקע באתר ואת תרומת עומק ההנחה להגברת , השמרנית, הקלאסית

עיווי הצינור חושב לשם הדגמה בעומס חיצוני . התמיכה של חומר המילוי בצינור לפי התקנים החדשים

בצנרת , ת ברמות הידוק שונות"עבור מילוי אפ) ' מ3.0 –גובה כיסוי (ובינוני ) ' מ0.9 –בה כיסוי גו(קל 

  . (PE80) ופוליאתילן PVC, (GRP)וכן בצנרת פיברגלס , פלדה עם ציפוי מלט פנימי

 SPD 85-90% –ת "הבדיקה החישובית הראתה כי ברמת ההידוק המינימאלית המוצעת בתקן עבור האפ

; בעודף ניכר  עמדו כל הצינורות שנבדקו בקריטריון העיווי המותר בעומסים השונים–) ינוניהידוק ב(

עמדו הצינורות בקריטריון העיווי המותר גם ברמות הידוק ) ' מ0.9 –גובה כיסוי (בעומס הקל שנבדק 

קרה בשדה חייבים על פי בבדיקות ב, שנעשו לפי נתוני ספרות, חישובי השקיעה. נמוכות מהמומלץ בתקינה

  .ללא קשר לסוג חומר המילוי,כנדרש בתקינה, בכל סוגי הצנרת



 

 24

נמצא כי אפר הפחם התחתי מתאים לשמש כחומר מלוי , לאור הסקירה שנעשתה והבדיקה החישובית

ן קשיחה ועד לצנרת החל מצנרת בטו, קרקעית לסוגיה בתנאי קרקע ועומס שונים-להנחת צנרת תת

. הצינורות השוניםלפי הוראות התקינה להנחת הנדרשות  ת סטנדרטיותבכפוף לבדיקו, פלסטית גמישה

: קרקעית טמון בתכונותיו הבסיסיות-ת כחומר מילוי לצנרת תת"פוטנציאל השימוש באפ

 שאמור לשמש כחומר מילוי נוח ליישום ,יציב ומנקז, ת הינו חומר מבנה גרגרי קל משקל" האפ •

 ;ית לצינור הטמון כנדרש בתקינהולספק תמיכה מבנ, בדרגת ההידוק הדרושה

ת לשמש כשכבת מצע מעולה שמונעת ריכוז "אמור האפ, מוגדר היטבבהיותו מוצר תעשייתי  •

גושים וגופים , וכשכבת מעטפת המגנה על הצינור וציפויו מפני אבנים, מאמצים בתחתית הצינור

 ;או גם בחומרים המשמשים להשלמת כיסוי הצינור, זרים המצויים בקרקע

ת לעמוד " אמור האפ,) או חומר בהרכב דומה עם דקיםSM(יותו בעל פילוג גרגרים רחב בה •

ולייתר בכך את הצורך , בקריטריונים למניעת סחיפת דקים מהקרקע הטבעית אל סביבת הצינור

 .בבד גיאוטכני הנדרש בעת שימוש בחומרי מילוי גסים יותר

מור קרקע ומשאבי טבע ולחסכון השימוש באפר הפחם כחומר הנדסי מביא בין השאר לשי •

 .באנרגיה

כחומר מבני מועדף להנחת צנרת , בכפוף לבדיקות התקן המקובלות, ת"כל אלו אמורים להציג את האפ

  .קרקעית-תת
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  כחומר מבניאפר  פחם  תחתי  וסיווג   דירוגבדיקות מעבדה ל: 'נספח א
  
  

  23.01.06מיום בדיקות מעבדה ריכוז תוצאות  – 1-'טבלה א
  )B ,C (וממוין )A( חומר גולמי –נת הכוח רוטנברג תח

  

)ASTM C 117 (%, עובר נפה
, .ח.ע.ש

%
משקל 
מיון אחידיחסי

סוג 
האפר

' מס
3/8#4#10#40#200"המדגם

)ASTM 
D 

4319(
)ASTM 

D 854(
)ASTM D 

2487(
1A 10098866018622.13SM 
2A 10096846319622.135SM 
3A 10099886118562.14SM 
4A 10099907020542.125SM 

 5A 10097866822562.13SMגולמי

  10097.886.864.419.4582.132ממוצע  

 SD 0.001.302.284.391.673.740.01 

          

1B  100906824552.125SM 
2B  100905217562.135SM 
3B  100906419592.095SM 
4B  100926621582.08SM  דק

לאחר 
 5B  100957923522.11SMניפוי

  10091.465.820.8562.109 ממוצע  

 SD  0.002.199.652.862.740.02 

          

1C  10085563513652.11SP-SM 
2C  10088633513702.13SP-SM 
3C  10088573414722.15SP-SM 
4C  10089593513732.145SP-SM  גס

לאחר 
 5C  1006836218.2752.105SP-SMניפוי

 10083.654.23212.24712.128ממוצע 

 SD 0.008.8510.526.162.303.810.02 

  
  

  נפתלייב. מ' אינג: מבצע

  23.01.06: תאריך       איזוטופ, ליסקביץ. ג' אינג: ס אחראימהנד
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  23.04.06מיום  ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה - 2-'טבלה א

   גולמית" אפ–טחנת הכוח רוטנברג 
  

אפר פרטים
פחם 

תחתי  
רוטנברג 

1  
פ"דרא

אפר 
פחם 

תחתי  
רוטנברג 

2  
פ"דרא

אפר 
פחם 

תחתי  
רוטנברג 

3  
פ"דרא

אפר 
פחם 

תחתי  
רג רוטנב
4  
פ"דרא

אפר 
פחם 

תחתי  
רוטנברג 

5  
פ"דרא

  
  

ממוצע

  
  

סטיית 
תקן

    23/04/0623/04/0623/04/0623/04/0623/04/06תאריך נטילה
אחוז עובר 

): משקל(
       

 9.5 (3/8"נפה  
)מ"מ

       

 )מ" מ4.75(# 4נפה 
100

 
100 

 
100

 
100 

 
100 100.00 0.00 

 2.00(# 10נפה 
)מ"מ

 
87

 
86

 
90

 
87 

 
87 87.50 1.73 

 0.425(# 40נפה 
)מ"מ

 
57

 
56

 
57

 
55 

 
56 56.25 0.96 

 0.075(# 200נפה 
)מ"מ

 
27

 
25

 
24

 
25 

 
27 25.25 1.26 

  
גבולות אטרברג

 
NP 

 
NP 

 
NP 

 
NP 

 
NP 

 
NP 

 
-- 

  (%)שווה ערך חול 
ASTM D 3419  

 
63 

 
63 

 
59 

 
60 

 
61 

 
61.25 

 
2.06 

מיון קרקע 
AASHTO 

ASTM D 3282 

 
A-2-4 

 
A-2-4 

 
A-2-4 

 
A-2-4 

 
A-2-4 

 
A-2-4 

 
-- 

משקל מרחבי 
בשפיכה חופשית 

) בתנאי חומר יבש(
]ק"מ/ג"ק[

 
970 

 
975 

 
940 

 
925 

 
930

 
952.50 

 
23.29 

צפיפות 
מקסימאלית 

) מודיפייד(
]ק"מ/ג"ק[

 
1,345 

 
1,355 

 
1,325 

 
1,315 

 
1,300 

 
1,335.00 

 
18.26 

רטיבות 
[%]מאלית אופטי

 
22 

 
22 

 
24 

 
24.5 

 
25.5 23.13 1.31 

  
) [%]CBR(ק "מת

     
  

  מיון אחיד
ASTM D 2487  

 
SM 

 
SM 

 
SM 

 
SM 

 
SM 

 
SM 

 
-- 

קטגוריית חומר 
  המילוי

AWWA M45  

 
SC3 

 
SC3 

 
SC3 

 
SC3 

 
SC3 

 
SC3 

 
-- 
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   A1דגם מ, תחנת הכוח רוטנברג - יאפר פחם גלמגודל פילוג : 1-'ציור א

D
ocum

ent N
:

H
-130101

אפר פחם תחתי
סוג האפר

 :
1A

מסי המדגם
 :

D
iam

eter, m
m

50
37.5

25
19

9.5
4.75

2
0.425

0.075
0.0436

0.0286
0.0167

0.0119
0.0084

0.0041
0.0018

 P
assing, %

100
100

100
100

100
98

86
60

18
13.0

7.3
4.9

4.4
4.1

3.2
3.2

S
pecific gravity:

2.130
S

and E
quivalent:

62%
P

lasticity Index:
N

.P
.

G
ravel, %

2
S

and, %
80

S
ilt, %

14
C

lay, %
0.8

C
oloids,%

3.2

Lab. E
ngineer:

M
arushka N

aftaliev
C

hief E
ng.:

G
ady Liskevich

D
ate:

23.01.06

R
EPO

R
T

S
tandard Test M

ethod for P
article - S

ize A
nalysis of S

oil
A

S
TM

 D
 422 (hydrom

eter)

of

גולמי
שם המזמין

 :
תאור החומר

 :
185813

מנהלת אפר פחם
מס

   '
הסכם

 :

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

0.0001
0.001

0.01
0.1

1
10

100

Diam
eter, m

m

Passing, %

G
ravel

Coarse
M

edium
Fine

S
and

S
ilt

Cla

4.75
2

0.425
0.075

0.005



 

  במעטפת אפר פחם תחתיטמונה  פלדה שקיעה עבור צנרת יחישוב: 'נספח ב
 

Spanglerשקיעה לפי החישוב     
   

 
y = (Dl*Wc + Wl)*K/(8*SN + 0.061*E') 

   
   

 

  

  סימניםרשימת 
 

 

  

Y  
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]'מ [עיווי אנכי
 
DL

    

]חסר יחידות [מקדם פיגור העיווי
    

K 
  

] חסר יחידות [קבוע התושבת
  

WC

  

] 'קילוניוטון למ [)קרקע ומבנים(עומס קבוע 
    

WL

  

] 'קילוניוטון למ [)תעבורת רכב(עומס נע 
    

SN 
  

] ר"קילוניוטון למ [דרגת קשיחות הטבעת
    

Es 
  

] ר"קילוניוטון למ [ פלדה-מודול ינג 
    

Ec 
  

] ר"טון למקילוניו [ ציפוי מלט-מודול ינג 
    

'E 
  

] ר"קילוניוטון למ [מודול תגובת הקרקע
    

OD 
  

]מ"מ[קוטר חיצון של הצינור
  

ts 
  

]מ"מ[עובי דופן הפלדה
    

tc  מ"מ[)מלט(עובי ציפוי פנימי[
 
ID 

    

]מ"מ[קוטר פנימי של הצינור

 
γ 

    

] ק"קילוניוטון למ[צפיפות הקרקע

 
H 

     

]'מ[בגובה כיסוי

   

   
 גליונות חישוב עבור צנרת מים 
  מלט-ציפוי פנימי , צינור פלדה 
 מידות עובי דופן וציפוי לפי קטלוג היצרן 
)ת"אפ (  SM   :סיווג חומר המילוי
     דקים30% - 12% 
  2 C)11AWWA M(  : קשיחות חומר המילוי
 Es = 210,000 Mpa  
 Ec =  28,000 Mpa  
   
 נוסחאות חישוב 
 Wc = γ*H*OD/1000  
 ts(eq) = ts + 0.6*tc*Ec/Es  
 Dm = OD - ts(eq)  
 SN = Es*[ts(eq)/Dm]3/12  
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  mm.18 3= ts , "/43-10 = D  -  חישוב שקיעה לצנרת פלדה– 1-'טבלה ב

   H =  0.9 m   
הידוק גבוההידוק בינוניהידוק קלללא הידוק  

יחידותפרטים
(M45-96,  

Table 5-5) <85% פרוקטור
85-95% 
פרוקטור 95%<פרוקטור

   
צפיפות  40%>

יחסית
40-70% 

צפיפות יחסית
צפיפות  70%<

יחסית
E' kN/m^2 690 2,800 6,900 13,800 
OD mm 273 273 273 273 
ts mm 3.18 3.18 3.18 3.18 
tc mm 6.0 6.0 6.0 6.0 
ID mm 255 255 255 255 
DL  1.3 1.3 1.3 1.3 
Wc kN/m 4.42 4.42 4.42 4.42 
K  0.11 0.11 0.11 0.11 

WL kN/m 0 0 0 0 
H m 0.90 0.90 0.90 0.90 
γ kN/m^3 18 18 18 18 

SN kN/m^2 43.9 43.9 43.9 43.9 
y mm 1.61 1.21 0.82 0.53 

y/ID % 0.63 0.48 0.32 0.21 
  
  

   H = 3 m   

הידוק גבוהיהידוק בינונהידוק קלללא הידוק  

יחידותפרטים
(M45-96,  

Table 5-5) <85% פרוקטור
85-95% 
פרוקטור 95%<פרוקטור

   
צפיפות  40%>

יחסית
40-70% 

צפיפות יחסית
צפיפות  70%<

יחסית
E' kN/m^2 690 2,800 6,900 13,800 
OD mm 273 273 273 273 

ts mm 3.18 3.18 3.18 3.18 

tc mm 6.0 6.0 6.0 6.0 
ID mm 255 255 255 255 

DL  1.3 1.3 1.3 1.3 

Wc kN/m 14.74 14.74 14.74 14.74 

K  0.11 0.11 0.11 0.11 

WL kN/m 0 0 0 0 

H m 3.00 3.00 3.00 3.00 
γ kN/m^3 18 18 18 18 

SN kN/m^2 43.9 43.9 43.9 43.9 
y mm 5.36 4.04 2.73 1.77 

y/ID % 2.11 1.59 1.07 0.69 
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  mm.97 3= ts , "/43-10 = D  -  חישוב שקיעה לצנרת פלדה– 2-'לה בטב

   H =  0.9 m   

הידוק גבוההידוק בינוניהידוק קלללא הידוק  

יחידותפרטים
(M45-96,  

Table 5-5) <85% פרוקטור
85-95% 
פרוקטור 95%<פרוקטור

   
צפיפות  40%>

יחסית
40-70% 

צפיפות יחסית
צפיפות  70%<

סיתיח
E' kN/m^2 690 2,800 6,900 13,800 
OD mm 273 273 273 273 

ts mm 3.97 3.97 3.97 3.97 

tc mm 6.0 6.0 6.0 6.0 
ID mm 253 253 253 253 

DL -- 1.3 1.3 1.3 1.3 

Wc kN/m 4.42 4.42 4.42 4.42 

K -- 0.11 0.11 0.11 0.11 

WL kN/m 0 0 0 0 

H m 0.90 0.90 0.90 0.90 
γ kN/m^3 18 18 18 18 

SN kN/m^2 80 80 80 80 
y mm 0.93 0.78 0.60 0.43 

y/ID % 0.37 0.31 0.24 0.17 
  
  

   H = 3 m   
הידוק גבוההידוק בינוניהידוק קלללא הידוק  

יחידותפרטים
(M45-96,  

Table 5-5) <85% פרוקטור
85-95% 
פרוקטור 95%<פרוקטור

   
צפיפות  40%>

יחסית
40-70% 

צפיפות יחסית
צפיפות  70%<

יחסית
E' kN/m^2 690 2,800 6,900 13,800 
OD mm 273 273 273 273 

ts mm 3.97 3.97 3.97 3.97 
tc mm 6.0 6.0 6.0 6.0 
ID mm 253 253 253 253 

DL -- 1.3 1.3 1.3 1.3 

Wc kN/m 14.74 14.74 14.74 14.74 

K -- 0.11 0.11 0.11 0.11 

WL kN/m 0 0 0 0 

H m 3.00 3.00 3.00 3.00 
γ kN/m^3 18 18 18 18 

SN kN/m^2 80 80 80 80 
y mm 3.09 2.60 1.99 1.42 

y/ID % 1.22 1.03 0.79 0.56 
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	אפר הפחם התחתי הינו מוצר לוואי של שריפת הפחם בתחנות הכוח, שמורכב ברובו מסיליקה ואלומינה. החומר דמוי חול אפור המכיל 10% עד 25% דקים. אפר הפחם לסוגיו הינו חומר מילוי הנדסי יעיל. סיווג האפ"ת כחומר הנדסי כפוף לשיטת המיון האחיד לקרקעות השונים. יישום האפ"ת מבוצע לפי שיטות התכנון והבדיקה המתאימות לסוגי קרקע טבעית המקבילים לו, ומעוגן היטב בתקינה ובפרקטיקה ההנדסית. מיון האפ"ת לפי שיטת המיון האחיד הינו  SM– אגרגט גרנולרי המכיל יותר מ-12% דקים, ולעיתים SM-SP, SW-SM, ,SW-SC שמתאימים כולם לשמש כחומר מילוי תקני להנחת צנרת תת-קרקעית. 
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