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 .1כללי
פרויקט זה בוצע כשלב המש& לניסוי בייצוב קרקעות שבוצע בחור  2005במסגרת פרויקט פארק
איילו וכחלק מתוכנית ליישו* רשת דרכי* ושבילי* בתחומי הפארק .הדרכי* והשבילי*
המיושמי* במסגרת הפרויקט מיועדי* בעיקר* להולכי רגל ,רוכבי אופניי* ולתנועה מזדמנת של
רכבי שירות המשמשי* לצורכי עבודות אחזקה שונות בשטח הפארק.
אחת המטרות העיקריות של עבודות הסלילה באמצעות טכנולוגיות לייצוב קרקעות הינה לקבל
רמת שירות נאותה שתשרת את המטרות המיועדות ,תו& שימוש בחומרי* זולי* וזמיני* ומת
עדיפות לחומרי פסולת שוני* .השימוש בחומרי פסולת וחומרי לוואי ממקורות שוני* ,כמו פסולת
בניי גרוסה ,או אפר פח* ,מסייע בפתרו בעיות סביבתיות ,תו& חיסכו בשימוש בחומרי גל*
יקרי*.
השלב הקוד* של הפרויקט כלל ניסוי נרחב שבמסגרתו יוש* מגוו רחב של אפשרויות סלילה
בטכנולוגיות ייצוב ,לרבות שימוש בחומרי* מסחריי* שוני* .כל חלופה בשלב הקוד* של
הפרויקט ייושמה בקטע דר& קצר יחסית של עד כ  100מטר .השלב הנוכחי של הפרויקט התמקד
בשתי חלופות שביצועיה היו טובי* ביחס למרבית החלופות האחרות שנוסו בשלב הקוד*.
בהתא* ,השלב הנוכחי כלל סלילה של קטעי דר& שכללו שני סוגי* של תערובות:
 תערובת של קרקע חרסיתית מקומית ופסולת בניי גרוסה שייוצבו באמצעות אבקת סיד כבוי.
פתרו זה נסלל בקטעי דר& באור& של כ  500מ'.
 תערובת של קרקע חרסיתית מקומית ואפר פח* תחתי שייוצבו א ה* באמצעות אבקת סיד
כבוי .פתרו זה נסלל בקטעי דר& באור& של כ  500מ'.
ס& הפרויקט כלל סלילה של כ  1000מטר דרכי* .ביצוע הסלילה החל בחודש ספטמבר והסתיי*
בחודש דצמבר .מסמ& זה מהווה מסמ& מסכ* לתהלי& הסלילה של השלב הנוכחי של הפרויקט,
פרויקט שעל פי תוצאותיו לאור& זמ תקבע מדיניות הסלילה של קטעי המש& המתוכנני* לביצוע
בפארק איילו .

 .2עקרונות התכ
תהלי& הייצוב של הקרקע המקומית החרסיתית ,לצור& יצירת חומר המתאי* לסלילת דרכי
הפארק ,כלל שני סוגי* שוני* של ייצוב:


ייצוב מכני – שיפור התכונות ההנדסיות של הקרקע המקומית ע"י באמצעות ערבוב
הקרקע המקומית בחומרי* מובאי* בעלי דירוג גרנולרי גס יותר.



ייצוב באמצעי* כימיי* – שיפור התכונות ההנדסיות ע"י ערבוב החומר המקומי
בחומרי* כימיי* שוני* המגדילי* את חוזק הקרקע המיוצבת ומשפרי* את עמידותה
לאור& חיי השירות.
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בהתא* לאמור ,כללו התערובות המיוצבות ששימשו לסלילת הדרכי* בשלב זה של הפרויקט
שלשה סוגי חומרי* :קרקע חרסיתית מקומית ,חומר גרנולרי מובא וחומר מייצב .השילוב של
הקרקע המקומית בתערובת המיוצבת נעשתה מתו& השיקולי* העקריי* הבאי*:
א .הקטנת היק החומרי* המובאי* לאתר.
ב .הקניית קוהזיה לתערובת המיוצבת וכ הקטנת החדירות של התערובת המיוצבת,
לצמצו* חדירת מי* לשתית הקרקע החרסיתית.
ג .שאיפה )מסיבות אדריכליות( למצב שבו הגוו של פני הדר& המיוצבת יהיה קרוב ככל
האפשר לגוו הקרקע המקומית.
עקרונות התכ ששימשו לקביעת התנאי* והקריטריוני* לתכנו ייצוב הדרכי* בפרויקט זה
עודכנו בהתא* לניסיו שהצטבר במהל& ניסויי הייצוב שבוצעו במסגרת החלק הקוד* של
הפרויקט.
בהסתמ& על ממצאי פעולות המעקב שבוצעו על הקטעי* השוני* לאור& תקופה של כשנה מיו*
הביצוע ולאחר מעבר עונות שונות ושינויי מזג אוויר ,התקבלה החלטה לאמ בפרויקט הנוכחי
חלק מהחומרי* והמייצבי* שנמצאו עוני* על דרישות התכנו המקוריות .דרישות אלו כללו
עמידות יחסית לאור& זמ  ,מראה אדריכלי מתאי* ומחירי* סבירי* ביחס לחלופות האחרות.
להל מסוכמי* העקרונות הבסיסיי* שהובילו לקביעת המש& עבודות הייצוב בפרויקט פארק
איילו :

 .2.1תכונות הקרקע הטבעית
הקרקע הטבעית באיזור פארק איילו הינה קרקע חרסיתית רזה עד שמנה ,בעלת התכונות
העיקריות הבאות:


מיו החרסית לפי שיטת האחידה הינו . A-7-6



גבולות הסומ& שהתקבלו היו ) .( LL=41%, PL=21%



אחוז החומר עובר נפה  #200שווה ל .90%

בשלב הקוד* שולבה הקרקע החרסיתית בתערובת המיוצבת בשיעורי* שנעו בי  25%ועד ל
) 100%חרסית מיוצבת ללא תוספת חומר גרנולרי מובא( .בשלב הנוכחי שולבה הקרקע החרסיתית
בשיעורי* הנעי* בתחו* של  25%עד .40%

 .2.2החומרי* הגרנולריי* המובאי*
לחומר הגרנולרי המובא ,המעורבב בקרקע החרסיתית המקומית במהל& הסלילה ,יש מספר
מטרות עיקריות:
 הענקת יציבות מכנית לתערובת המתקבלת לאחר העירבוב בקרקע המקומית.
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 סיוע בתהליכי ההתפוררות של הקרקע החרסיתית במהל& הסלילה ,תהלי& המשפר במידה
משמעותית את ההומוגניות בפיזור המייצב הכימי בתו& התערובת.
 צמצו* כמויות המייצב הכימי הנדרשות ,ביחס לכמויות הנדרשות במקרה של ייצוב קרקע
חרסיתית נקייה.
חומרי הבסיס ששימשו לייצוב בפרויקט הנוכחי הינ* חומרי* המוגדרי* כפסולת תעשייתית:
א .אפר פח תחתי
אפר הפח* התחתי הובל למקו* מתחנת הכח בחדרה .הדרישות המפרטיות לא כללו
דרישות דירוג לאפר הפח* התחתי ,שכ אי כל אפשרות לשליטה בדירוג .טבלה מס' 2.1
מתארת את הדירוג של אפר הפח* התחתי ,כפי שהתקבל בפרויקט .כפי הנראה ,חלק
גדול מחומר קט מ  5מ"מ ,כאשר כ  20%הינו חומר דק העובר נפה מס'  .200ראוי לציי
שבשלב הקוד* של הפרויקט התקבל אפר פח* תחתי בעל כ  31%עובר נפה מס' .200
דירוג האפר בשלב הנוכחי איפשר הגדלת שיעור החרסית המקומית בתערובת המיוצבת
)תו& שמירה על אחוז קבוע יחסית של דקי* בתערובת(.

גודל נפה

כמות החומר העובר )%
משקלי( שהתקבל

 19מ"מ ) 0.75אינ('(

99

 4.75מ"מ )נפה מס' (4

79

 2מ"מ )נפה מס' (10

60

 0.425מ"מ )נפה מס' (40

40

 0.075מ"מ )נפה מס' (200

20

טבלה מס'  :2.1סיכו דרישות דירוג אפר הפח התחתי בהתא למפרט המיוחד ולמיוש
בשטח
ב .פסולת בנייה גרוסה
הדרישות לפסולת הבני הגרוסה היו חיוניי* על מנת להבטיח קבלת התכונות הבאות:
• חומר גרנולרי בעל דירוג טוב יחסית ,לקבלת יציבות מכנית גבוהה
• הגבלה על גודל אב מקסימלית של כ  19מ"מ .ההגבלה נועדה על מנת להבטיח
שבמקרה של התפוררות בפני המיסעה ,לא יבצבצו אל פני השטח אגרגטי*
גדולי* מדי ,העלולי* לפגוע באופ משמעותי בנוחות התנועה על הדר&. .
• הגבלה על כמות הדקי* )עובר נפה מס'  ,(200על מנת לאפשר שילוב כמות
גדולה ככל האפשר של קרקע חרסיתית מקומית ולהקטי היק החומר
הגרנולרי המובא.
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טבלה מס'  2.2מסכמת את הדרישות המפרטיות שהוגדרו בעבור פסולת הבני הגרוסה,
לעומת החומר שסופק בסיכומו של דבר על ידי הקבל  ,חומר שהיה בעיקרו חומר חד
גרגרי ,ללא דקי*.

כינוי נפה
גודל נפה

כמות החומר העובר )%

כמות החומר העובר )%

משקלי( לפי דרישות המפרט
המיוחד

משקלי( שהתקבל

100

92
2

נפה "3/4

 19מ"מ

נפה מס' 4

 4.75מ"מ

מכסימו 60%

נפה מס' 10

 2.0מ"מ

מכסימו 40%

1

מכסימו 20%

0

נפה מס'  0.075 200מ"מ

טבלה מס'  :2.2סיכו דרישות דירוג פסולת בניי גרוסה בהתא למפרט המיוחד ולמיוש
בשטח

 .2.3המייצב
סוג המייצב שנקבע בפרויקט הנוכחי הינו סיד כבוי מובא .מייצב זה הוכיח את יעילותו בשלב
הקוד* של הפרויקט .לשימוש בסיד כבוי יש מספר יתרונות ,לרבות מחיר ידוע ונמו& יותר מאשר
המייצבי* המסחריי* ,הרכב ידוע של החומר וידע מקצועי רב שנצבר בעול* בנוגע לשימושו
כחומר מייצב.
אבקת הסיד הכבוי ששימשה בפרויקט יושמה בהיק משקלי של כ ) 6%ממשקל תערובת
החומרי* המיוצבי*( .הערכת כמויות הסיד הנדרשות נעשתה בעיקר בהתבסס על דירוג התערובת
המתוכננת של קרקע חרסיתית וחומר מובא.

 .3תיאור תמציתי של מהל& הביצוע
שיטת הייצוב ומהל& העבודה שננקטו בפרויקט הנוכחי היו דומי* לאלו שבוצעו בשלב הקוד* של
הפרויקט תו& הקפדה על פעולות שנמצאו כחיוניות ובעלות השפעה מכרעת על התפקוד הצפוי של
הדר& ע* סיו* הסלילה.
מובא להל תמצית מצומצמת של תהלי& העבודה שבוצעה בפרויקט .פירוט תהליכי העבודה
ושלבי הביצוע של הסלילה נית למצוא בדו"חות קודמי* שהוגשו למנהלת פארק איילו במסגרת
השלב הקוד* של הפרויקט.
נית לחלק את מהל& העבודה לשלבי* העיקריי* הבאי*:
א .תהלי ,הכנת השתית והידוקה
• עיצוב צורת הדר&  יישור ומת צורה של הדר& המתוכננת ע* סימו גבולותיה.
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• חפירת שכבת קרקע לעומק  20ס"מ ועירומה בערימות של קרקע נקייה בצידי הדר&
לצורכי שימוש חוזר במהל& הייצוב.
• חרישה לעומק של  20ס"מ נוספי* ,הרטבה ,תיחוח והידוק הקרקע הקיימת במסגרת
עיבוד השתית המקומית .פעולה זו נעשית על פי דרישות המפרט הכללי להידוק מבוקר
של שתית חרסיתית .לפני השלמת תהלי& ההידוק בוצע מהל& יישור נוס של פני
השתית ,על פי השיפועי* והמפלסי* המתוכנני* ,באמצעות מפלסת .תהלי& ההידוק
של החרסית כלל כבישה במכבש רגלי כבש ,כאשר כבישה סופית והחלקה בוצעה על
ידי מכבש ויברציוני חלק.

ב .תהלי ,עיבוד תערובת החומרי המיועדי לייצוב ותהלי ,הייצוב עצמו
לאחר השלמת עיבוד השתית והחלקת פני השטח ,מושל* תהלי& הייצוב באופ הבא:
• פיזור וערבוב חומרי הבסיס  פיזור בשכבה אחידה של החומר המובא )החומר
הרלוונטי בעבור אותו קטע ניסוי :אפר פח* תחתי או פסולת בנייה גרוסה ( על פני
השטח .פיזור שכבה של החרסית המקומית על פני החומר המובא .תיחוח תערובת
החומרי* לקבלת תערובת הומוגנית .תהלי& התיחוח מלווה במעברי* חוזרי* על ידי
מתחחת יעודית וכ של מפלסת ,לעירבוב נוס של החומרי* .כמו כ נעשית הרטבה של
החומרי* בתערובת ,להבטחת התפוררות מלאה של החרסית וקבלת תערובת אחידה
ככל האפשר .כמויות החומר חושבו על מנת להבטיח קבלת שכבה מיוצבת בעובי של
 20ס"מ לאחר השלמת עבודות ההידוק.
• הוספת המייצב  הוספת ופיזור החומר המייצב בכמות הנדרשת על פני תערובת חומרי
הבסיס.
• תיחוח ,ערבוב והרטבה  תיחוח של המייצב לתו& התערובת של חומרי הבסיס .ביצוע
הרטבה ותיחוח להבטחת קבלת חומר הומוגני ברטיבות הנדרשת .נדרשת הקפדה רבה
על תהליכי התיחוח והעירבוב ,שכ שלב זה הינו השלב החשוב ביותר בכל תהלי&
הייצוב.
• עיבוד סופי ,הידוק ועבודות השלמה  עיבוד פני שטח סופיי* על פי המפלסי* ושיפועי
הצד הנדרשי* והידוק במכבש ויברציוני חלק עד להגעה לדרגות הצפיפות הנדרשות.
• אשפרה של הקטעי* המיוצבי* וביצוע עבודות לעיבוד צידי הדר& ,הבטחת ניקוז
השטח והכנת צידי הדר& לעבודות זריעה מתוכננות.
במהל& הביצוע נדרשת הקפדה על הנקודות העיקריות הבאות:
• הקפדה על הכנסת החומרי* השוני* ,ובעיקר המייצב ,על פי הפרופורציות הנדרשות על
פי התכנו .
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• ביצוע עירבוב ותיחוח חוזרי* ונשני* של תערובת החומרי* ,ה בשלב ערבוב חומרי
הבסיס וה בשלב השני שבו משולב החומר המייצב.
• הקפדה על קבלת שכבה מיוצבת בעובי הנדרש ) 20ס"מ בפרויקט הנוכחי(.
• קבלת פני שטח סופיי* מעובדי* על פי מפלסי ושיפועי הצד המתאימי* .יש להבטיח
קבלת שיפועי* צידיי* של  4%עד  ,6%על מנת להקטי את הסיכו לנזקי מי* במהל&
תקופת הגשמי*.
• ביצוע בדיקות מעבדה שוטפות לצורכי בקרת העבודה ,בכל אות* תחומי* הנדרשי*
לבדיקה על פי המפרטי* הכלליי* או המפרט המיוחד של העבודה.

 .4סיכו* הקטעי* שיוצבו במסגרת השלב הנוכחי
שני סוגי התערובות שייושמו במסגרת שלב זה בוצעו בדרכי* ברוחב של  4מטר .המבנה הכולל של
הדר& המיוצבת כלל שכבה מיוצבת אחת בעובי  20ס"מ .להל פרטי הביצוע של שני הקטעי*
השוני*:

 .4.1קטע  : Iחרסית מקומית  +אפר פח* תחתי  +סיד כבוי
קטע זה יוש* באור& כולל של כ  500מטר .האחוזי* המשקליי* התכנוניי* של החומרי* )חומרי
בסיס  +מייצב( שיושמו בקטע זה הינ*:


 23%חרסית מקומית



 71%אפר פח* תחתי



 6%סיד כבוי

 .4.2קטע  : IIחרסית מקומית) +( 38%פסולת בני גרוסה )+(56%סיד כבוי)(6%
קטע זה יוש* באור& כולל של כ  500מטר .האחוזי* המשקליי* התכנוניי* של החומרי* השוני*
בתערובת הסופית כללו:


 38%חרסית מקומית



 56%פסולת בניי גרוסה



 6%סיד כבוי

בשני הקטעי* המיוצבי* ,נדרשה רמת הידוק של  95%מהצפיפות המקסימלית שהתקבלה
בבדיקות המעבדה.
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 .5פיקוח על מהל& הביצוע וסיור מסכ*
תהלי& הפיקוח על עבודות סלילה הינו אחד הנושאי* החשובי* ביותר להבטחת איכות גבוהה של
ביצוע .עובדה זו מקבלת חשיבות יתר בעבודות ייצוב קרקעות ,כתוצאה מהמגבלות בבקרה אחרי
ביצוע של תהליכי הייצוב ,ובמיוחד תהליכי העירבוב של חומרי התערובת המיוצבת .חלק גדול
מאד מכשלי* בעבודות ייצוב נגרמו כתוצאה מאי הקפדה מספקת על עבודה על פי דרישות
המפרט.
במהל& הביצוע בשטח ,בוצעו מספר ביקורי פיקוח עליו על מנת לעמוד מקרוב על המתרחש
בשטח .הנחיות כלליות לקבל ולמפקח בשטח הוצגו במהל& ביקורי* אלו .בנוס לביקורי* בשטח
נשמר קשר טלפוני שוט חיבר בי משרד אר* מהנדסי* )המתכנני* ההנדסיי* של הפרויקט(,
המפקח הצמוד והקבל בשטח ,על מנת לתת מענה לסוגיות ובעיות שעלו במהל& הביצוע.
סיור מסכ* באתר נער& בחודש פברואר  2007לאחר תו* הביצוע .הסיור נער& כיו* לאחר אירוע
גש* שאר& מספר ימי* .בסיור השתתפו המתכנני* )משרד אר* מהנדסי*( ,מנהל הפרויקט –
אדר' ארז לוט  ,הקבל )תשרי אינרגיה בע"מ( ומנהל העבודה מטע* הקבל שנוכח בשטח במהל&
הביצוע.
תמונות  5.1עד  5.5מתארות את השבילי* המיוצבי* במהל& הסיור המסכ* שנער& כאמור זמ
קצר לאחר תו* אירוע גש* משמעותי .ציורי*  5.1ו  5.2מראי* קטעי* המיוצבי* תו& שימוש
בחרסית מקומית ,אפר פח* תחתי וסיד כבוי .בקטעי* אלו נית לזהות אזורי* חזקי* ואזורי*
חלשי* יותר וזה בתלות בשני גורמי* עיקריי*:


ריכוזי מייצב באזורי* מקומיי* או ברצועות שונות .לדברי הקבל נעשה בקטעי* אלו
פיזור מייצב בכמויות הגדולות מאלו שנדרשו על פי המפרט.



ריכוזי אזורי* ע* תכולת רטיבות שונות הנגרמות כתוצאה מסיבות שונות כמו ניקוז צידי
לא מתאי* וכו'.
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ציור מס'  :5.1מבט כללי לעבר קטע אופייני מיוצב בתערובת חרסית  אפר פח תחתי וסיד כבוי

ציור מס'  :5.2מבט קרוב לעבר קטע אופייני של חרסית מקומית  אפר פח תחתי וסיד כבוי
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ציור מס'  :5.3מבט כללי לעבר גלישה מקומית באחת גדות נחל איילו

ציור מס'  5.3מתאר מצב האופייני לחלק מתוואי הדרכי* ,שבו מתרחשות התמוטטויות מקומיות
של גדת הנחל .ציור  5.4מראה קטע אופייני של דר& המיוצבת בעזרת חרסית מקומית ,פסולת
בניי גרוסה וסיד כבוי .רוב הקטע הזה זוהה כקטע אחיד ויציב ,ללא אזורי* חריגי*.

ציור מס'  :5.4מבט כללי לעבר קטע אופייני המורכב מחרסית מקומית ,פסולת בניי גרוסה וסיד
כבוי
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ציור מס'  5.5מציג קטע מעבר שבוצע ללא שימוש בחומר מייצב ,אלא רק בעזרת חומרי בסיס של
חרסית מקומית וחומר פסולת בניי גרוסה .השוואה בי ציור  5.4לבי ציור  5.5מראה הבדל בולט
לעי של סימני גלגלי* שנשארו על פני השטח לאחר נסיעה לאור& שני הקטעי*.

ציור מס'  :5.5מבט כללי לעבר קטע מעבר שיוצב ללא שימוש בחומר מייצב ,רק חרסית מקומית
ופסולת בניי גרוסה

 .6סיכו* ומסקנות
שלב זה של הפרויקט כלל יישו* שני סוגי* של תערובות חומרי* שיוצבו באמצעות אבקת סיד
כבוי .מתו& הניסיו הקצר שהצטבר במהל& השלב הקוד* של הפרויקט )שעבר כבר שני חורפי*(
וכ של השלב הנוכחי נית להסיק את המסקנות העיקריות הבאות:


הקטעי* המורכבי* מתערובת קרקע מקומית ,אגרגטי* מובאי* וסיד כבוי מתפקדי*
בשלב זה באופ טוב .ניכרת התחזקות משמעותית של פני השטח ויכולת לשאת תנועה
עוברת ,ג* זמ קצר מאד לאחר סיו* הגשמי* )כאשר דרכי* סמוכות שאינ מיוצבות
אינ ניתנות למעבר ,אלא ברכב .(4X4



יש להקפיד הקפדה רבה על תהליכי הביצוע ,על מנת להבטיח עבודה נאותה על פי דרישות
המפרט .ויתור בתחו* זה עלול להביא לכשלי* בתו& זמ קצר.



אחד הנושאי* החשובי* ביותר בהבטחת הצלחת תהלי& הייצוב הינו הבטחת ניקוז נאות
של הדר& המיוצבת וסביבתה .שיפועי צד נדרשי* נעי* בתחו* שבי  4%ל  .6%צידי
הדר& צריכי* להבטיח מניעת חדירת סח לתחומי הדר& עצמה .זאת ,על ידי עיבוד צידי
הדר& בשיפועי* מתאימי* וכ  ,במידת האפשר ,על ידי עידוד צמיחת צמחיה בצידי הדר&.
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יש להקפיד על דירוג נכו של החומרי* המובאי* ,תו& הגבלת גודל אגרגט מקסימלי,
הבטחת דירוג טוב של התערובת ומניעת אחוז גבוה מידי של דקי*.



באזורי עקומות לאור& תוואי הדר& נראו סימני חריצה ברורי* יותר מאשר בקטעי*
ישרי* ,כתוצאה מהמאמצי* המופעלי* על ידי הרכבי* הנעי* בדר& .עובדה זו מצביעה
על הצור& לחזק את הדר& באזורי הסיבובי* לאור& התוואי .חיזוק אפשרי נית להתבצע
על ידי הגדלת אחוז המייצב באות* קטעי* )בדומה לפעולה שבוצעה כבר בשלב הנוכחי
של העבודה(.



להוספת החומר החרסיתי לתערובת המיוצבת יש יתרונות הנדסיי* ,כלכליי*
ואדריכליי* .שילוב החומר המקומי בהיק של עד כ  40%עשוי להיות כלכלי ,בתלות
בסוג ודירוג האגרגט המובא.



יש להמשי& ולעודד שימוש בחומרי פסולת מסוגי* שוני* כחומרי גל* בתערובת
המיוצבת.
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