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  רקע כללי .1

  
 - ק איילון כוללת יישומה של רשת דרכים ושבילים באורך כולל של למעלה מתוכנית פרויקט פאר

הדרכים המתוכננת רשת  מרבית . בשלב ראשונימ מתוכם מתוכננים לביצוע" ק10כאשר , מ"ק 20

צפויה בנוסף . רוכבי אופניים וכן כלי רכב קלים, מיועדת לתנועת הולכי רגל העושים שימוש בפארק

משאיות לפינוי פסולת , כמו רכב תחזוקת הנחלים, שירות מסוגים שוניםתנועה מזדמנת של רכבי 

  . וגזם ועוד

  : העומדים בהקשר זה בפני הנהלת מנהלת פארק איילון הינםםהיעדים העיקריי

לבצע סלילה של דרכי פארק שיעמדו בדרישות האדריכליות של  -   אדריכלייםיעדים  .א

 בנושא זה תהעיקריוהדרישות . פארקתוך השתלבות מלאה ככל האפשר בנוף ה, הפרויקט

להבטחת פני שטח יציבים ונעימים ,  הדרךשל פני לקבלת גוונים מתאימים תמתייחסו

  .  לתנועה ולקבלת מראה ויזואלי שישתלב בסביבה הטבעית

לאפשר סלילת רשת הדרכים באופן שיבטיח שמישות גבוהה של הפארק  - יעדים הנדסיים  .ב

הדרכים אמורות לתת רמת שירות סבירה .  בתקופת החורףלרבות, לאורך כל עונות השנה

בעיות ו שקיעות בתקופת החורף תוך צמצום מקסימלי של בעיית, למשתמשים השונים

 .  להיות ללא חריצה משמעותית וללא בורותיםפני הדרכים אמור. אבק בתקופת הקיץ

, תנימאלימילבצע את האמור לעיל תוך השקעה כספית  - יעדים תקציביים וכלכליים  .ג

 . כאשר הבחינה נעשית מתוך ראיה כלכלית לאורך זמן

חלופות הכוללות בחובן ניצול של חומרי פסולת " אהדה רבה "-לבחון ב -  יעדים סביבתיים  .ד

פעולה זו אמורה לשלב .  בחומרים המשמשים לסלילת הדרכים בפארק,מסוגים שונים

 ליעדי מתאים במיוחד, האמור. יתרונות כלכליים בפעולה שהינה בעלת יתרונות סביבתיים

  . כפארק בעל זיקה מיוחדת לנושא איכות הסביבה,לוןיפארק אי

 והיתרונות האחרים הגלומים בטכנולוגיות ייצוב הקרקעות הביאו את מנהלת ןהחיסכופוטנציאל 

הפארק לכלל החלטה לבחון לעומק את אפשרות היישום של אותן טכנולוגיות לצורך סלילת 

  . לים של הפארקהדרכים והשבי

תכנון עבודת הניסוי . תהליך של ניסויי שדה לבחינת חלופות שונות לסלילה הוחלט לקדם ,בהתאם

 לסיים את השלב הראשון של הניסוי עוד לפני תקופת מטרה מתוך 2005החל בחודש ספטמבר 

ה  ממהלך הניסוי לאחר כששהמקורי אמורות להתקבל מסקנות ראשונותעל פי התכנון . הגשמים

יעו בקבלת ההחלטות לגבי סלילת קטעים נוספים הכלולים במסגרת ימסקנות שיס, חודשים

  .הפארק

. 2005סוף שנת  החל ממסמך זה מתאר תהליכי מעקב שבוצעו בקטעי הניסוי השונים שבוצעו

 פרויקט - פארק איילון : "שכותרתו, המסמך מהווה מסמך המשך למסמך קודם שפורסם בנושא
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 סיכום הפרויקט עד לתום שלב –ח ביניים "דו, רכי סלילת דרכים משניות לצייצוב קרקעות

  .2006, אללה-חביב. לוטן ומ. א, ירון. ר, "הביצוע



 5

  

  שלב הביצועשל סקירה כללית  .2

  כללי .2.1

פרק זה . כמפורט לעיל,  במסמך קודםנכללומהלך הביצוע של קטעי הניסוי התהליך התכנוני ופרוט 

  . לטובת אותם קוראים שלא עיינו במסמך הראשון,  תהליך הביצועכולל תאור מקוצר ותמציתי של

 מטר כל אחד 100 -מרביתם באורך של כ, קטעי ניסוי 15 במסגרת השלב הנוכחי בוצעובסך הכל 

, 2005עבודת הסלילה והייצוב של כלל הקטעים הסתיימה בחודש דצמבר .  מטר50ומיעוטם באורך 

כשבוע לאחר תום עבודת . ה היתה הפסקה בגשמיםכאשר מרבית העבודה בוצעה בתקופה שב

  . נמשכו מספר ימיםהייצוב החלו גשמים באזור המרכז ש

חומרים שעליהם מיושמים חומרי (בכל אחד מקטעי הניסוי בוצעה חלופה שונה של חומרי בסיס 

   :שכללו, וחומרי ייצוב) הייצוב

   : וכללו ששימשו את החומר העיקרי בתוך השכבה המיוצבת-  חומרי בסיס  .א

  קרקע החרסית הטבעית המקומית-  חומר מקומי 

המכיל אגרגט גרוס בדרוג דק יחסית בגודל גרגר ,  חומר מחצבה מדורג-  חומר מובא 

 . מ" מ19מקסימלי של 

 ין גרוסהי פסולת בנ- חומר מובא 

  אפר פחם תחתי- חומר מובא 

ית עם אחד במרבית קטעי הניסוי הורכב חומר הבסיס כתערובת של החרסית המקומ

 האפשרות לשלב סוגי חומרים קתיבדבשלבי המשך . מהחומרים המובאים שתוארו לעיל

תוך מתן עדיפות לחומרים המוגדרים כחומרי פסולת בתעשיות , נוספים בתהליך הסלילה

  .שונות

 :חומרים מייצבים ששימשו לצורך ייצוב תערובת חומרי הבסיס כללו  - חומרים מייצבים  .ב

 .Anyway מתוצרת חברת RBIי מסוג חומר ייצוב מסחר 

 . המשווק על ידי חברת הדר"SOILTAC "חומר ייצוב פולימרי מסחרי 

 . בעל תכונות מסוימות של ייצוב לטווח ארוך–אפר פחם מרחף  

פור תכונות החומר בעיקר לצורך שי,  ששולב בפרויקט במינונים נמוכים–סיד כבוי  

 .וכמייצב, החרסיתי המקומי

  יסוי פירוט קטעי הנ .2.2

הקטעים סווגו על . כל אחד מקטעי הניסויל הנוגעים םהעיקרייהתכנוניים להלן מפורטים הנתונים 

יש לשים לב שעובי השכבה המיוצבת היה שונה . פי סוג החומר המייצב ששימש בביצוע הקטע
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מ " ס20מ בקטעים שיוצבו בחומר פולימרי ועד " ס10בסוגי המייצבים השונים והוא נע בין 

  .ם שיוצבו בסיד ובאפר פחם מרחףבקטעי

  

  

  RBIטבלת נתוני קטעי ייצוב עם מייצב 

  

  

  טבלת נתוני קטעי ייצוב עם מייצב  פולימרי
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  טבלת נתוני קטעי ייצוב עם סיד כבוי

  

  

  טבלת נתוני קטעי ייצוב עם אפר פחם מרחף

  

  

  תאור תמציתי של תהליך העבודה .2.3

  כללי .2.3.1

  :יתן לסכמם באופן הבאתהליך הביצוע כלל מספר שלבים שנ

 .עיצוב ראשוני של צורת הדרך ועיבוד קרקע השתית המקומית .1

 .תיחוח וערבוב מכני של מרכיבי הבסיס המיועדים לשמש בתערובות השונות .2

 . עיבוד והידוק, ערבוב, הוספת החומרים המייצבים .3

  .הסדרת צידי הדרך ואשפרה .4

 עיצוב צורת דרך ועיבוד קרקע השתית המקומית .2.3.2
  : הבאיםםהעיקרייה כללה את המרכיבים העבוד

 התהליך כלל ).2.1' ראה ציור מס(עיצוב ראשוני של צורת דרך של השתית המתוכננת   .א

  .עירום חומר חרסיתי מקומי לאורך הדרך לצורך שימוש בהמשך בתערובת המיוצבת
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פעולה זו בוצעה תוך . עיבוד והידוק קרקע השתית החרסיתית לדרגות צפיפות נדרשות  .ב

כאשר ההידוק בוצע באמצעות מכבש רגלי כבש , וש בפעולות תיחוח והרטבהשימ

העבודה כללה גם עיבוד . )הידוק סופי והחלקה בוצעו על ידי מכבש חלק(ויברציוני 

 2.2' ציורים מס. על פי המפלסים ושיפועי הצד המתוכננים, יק יותר של פני השתיתדומ

  .  מתארים שלבים שונים של העבודה2.3 -ו

  

   עיבוד ראשוני של צורת דרך באמצעות יעה אופני  :2.1' יור מסצ

  

  

והרטבת הקרקע לפני ) ימין(וחרישה ראשונית של הקרקע החרסיתית " פתיחה: "2.2' ציור מס

  )שמאל(המשך עבודת התיחוח 
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הידוק הקרקע החרסיתית ). ימין(תיחוח הקרקע באמצעות מתחחת חקלאית קלה : 2.3' ציור מס

  )שמאל(ת מכבש רגלי כבש באמצעו

   החומרים וביצוע הייצוב הכנת תערובות .2.3.3

  

חלק משלבי הביצוע היו שונים (קריים הבאים י כלל את השלבים העתהליך העבודה

   ):בחומרי ייצוב שונים

 פיזור בשכבה אחידה של החומר המובא - )2.4' ראה ציור מס (ערבוב חומרי הבסיס  .א

פיזור שכבה של החרסית .  על פני השטח) יסויהחומר הרלוונטי בעבור אותו קטע נ(

  .תיחוח חומרי הבסיס לקבלת תערובת הומוגנית. המקומית על פני החומר המובא

הוספת ופיזור החומר המייצב בכמות הנדרשת - )  2.5' ראה ציור מס(הוספת המייצב   .ב

 . תערובת חומרי הבסיסעל פני

 חוזר של המייצב לתוך התערובת  תיחוח- )2.6' ראה ציור מס (הרטבהוערבוב , תיחוח  .ג

ביצוע הרטבה ותיחוח להבטחת קבלת חומר הומוגני ברטיבות . של חומרי הבסיס

 . הנדרשת

עיבוד פני שטח סופיים על פי  -) 2.7' ראה ציור מס ( ועבודות השלמה הידוק,עיבוד סופי  .ד

 המפלסים ושיפועי הצד הנדרשים והידוק במכבש ויברציוני חלק עד להגעה לדרגות

 עבודת המשך כללה אשפרה של הקטעים המיוצבים וכן עבודות .הצפיפות הנדרשות

  .הבטחת ניקוז השטח והכנת צידי הדרך לעבודות זריעה מתוכננות, לעיבוד צידי הדרך
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תהליך תיחוח תערובת ). ימין(אפר פחם תחתי לאחר פיזור באחד מקטעי המשנה : 2.4' ציור מס

  )שמאל(ולל חרסית וחומר מודרג הכהבסיס בקטע משנה 

  

  

  

  
  

והשלמת פריסה ) ימין(באמצעות מפלסת  פיזור ראשוני של חומר מייצבתהליך  :2.5 'ציור מס
   )שמאל(בעבודה ידנית אחידה של המייצב 
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לקבלת תערובת , פעולות תיחוח והרטבה של תערובת החומרים בתוספת המייצב: 2.6' ציור מס
  . סופי של פני שטח והידוקאחידה לפני עיבוד

  
  

  
  

  
  

והסדרת צד דרך ) ימין( באמצעות מכבש ויברציוני חלק הידוק הקטע המיוצב:  2.7 'ציור מס
  )שמאל(להבטחת ניקוז והכנת שטח לזריעה 
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  לב המעקבש .3

  כללי  .3.1

 במצב המיסעות המיוצבות את השינויים המתרחשים היתה לבחוןהמטרה העיקרית של שלב זה 

מירבי נעשה ניסיון לעשות שימוש . סביבההתנאי  תנועה ובהשפעת, ים השונים לאורך זמןבקטע

מטרה זו . על מנת לנטרל השפעות סובייקטיביות של הגורם שמבצע את הסקירה, במדדים כמותיים

בעיקר , הושגה במידה רבה ואולם נותרו מספר תחומים שבהם הערכה כמותית לא היתה אפשרית

במקרים שבהם ההערכה היתה סובייקטיבית נעשה ניסיון . תונות של תקציבבמסגרת מגבלות נ

  .ידי יותר מבעל מקצוע אחדלקבוע את ההערכה על 

   :מספר שיטות להערכת מצב ותפקוד קטעי הניסויתהליך המעקב עשה שימוש ב

י חיל " בהסתמך על שיטה שאומצה ע האמריקאיתpaver -ל פי שיטת הקביעת ציון הדרך ע  .א

   . האמריקאיההנדסה

  .י עורכי מסמך זה" עשעובדהעל פי שיטה , מתן ציון ספציפי לנושא הסדיקה  .ב

חשוב לציין שהשימוש בשיטות השונות להערכת קטעי הניסוי נתון בתהליכים שוטפים של בחינה 

  .  המצטברןהניסיועל פי , בעתיד יתכנו שינויים בחלק משיטות ההערכה. ושיפור

בתקופת החורף , כך.  בתקופות שונות של השנהמומלץ לביצועם המעקב אחרי הקטעים השוני

בתקופת האביב המאוחר מתגלות בעיות , מתגלות בעיות משמעותיות הקשורות לתסבולת הדרך

הנוגעות להתכווצות הקרקע המקומית והתגלות סידוק בפני הדרך ואילו בתקופת הקיץ  מתעוררות 

   .בעיות בולטות של אבק

  : פעולות אלו כללו. ת מעקבוכחי התבצעו עד כה ארבע פעולבהקשר לפרויקט הנו

 לאחר שבועות הכשלש פעולת מעקב ראשונה שבוצעה - 2005סוף חודש דצמבר  -

   .סיום הביצוע ואחרי תקופת גשם ראשונה

תקופת סיום בתחילת האביב ואחרי  פעולת מעקב שבוצעה – 2006סוף חודש מרץ  -

 . החורף

  .2006סוף חודש מאי  -

 .  פעולת מעקב שבוצעה בעיצומה של תקופת הקיץ– 2006 חודש אוגוסט תחילת -
  

  . 2006-2007סוף תקופת החורף המעקבים המתוכננים הבאים הם בסוף תקופת הקיץ ו

  

   בשלב המעקבשיטות התיעוד .3.2

  

 השפעת העונות ואת לבחון את מצב המיסעה לאורך הזמן הינן שלב המעקב מטרות, כמוזכר לעיל

  ... ).חום , אבק, גשם( י התכנון השונות על קטע
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נעשתה ,  מדדים כמותייםבמידת האפשר על פי ם ולשפוט אותהקטעים השוניםעל מנת לבחון את 

   :ההערכה על פי השיטות הבאות

על פי שיטה זו מתבצעת הערכה של  – האמריקאית Paver שיטת בהתבסס עלהערכה כללית   .א

  :נזקים אלו הם.  הכללי של המיסעהנזקים כלליים שונים אשר משפיעים על התפקוד

אחד המרכיבים החשובים ביותר בקביעת ,  היווצרות גלים בכוון הנסיעה–גליות  -

  .נוחות הנסיעה

כתוצאה  לרוב , לאורך הדרך")קוליס(" אורכית  היווצרות אגני שקיעה–חריצה  -

 . רכבמתנועת

  .חתך רוחבי/אחידות שיפוע המיסעה -

  .בורות בשטח המיסעהנוכחות  -

 .בעיות בהתנקזות המים במורד הסמוך לחתך הרוחבי -

 התפוררות -

עובדה ,  אינה עוסקת באופן ישיר בנזקי הסדיקהPaver ששיטת מאחר - הערכת מצב נזקי סדיקה  .ב

  :קריים הבאיםיהע שכללו את הנזקים ,שיטה להערכה כמותית של נזקי הסדיקה

בדרך , ו לרוחבה א הדרךלאורך היווצרות סדקים –  ולרוחב הדרךסדקים לאורך 

  .כלל במרחקים גדולים בין סדק לסדק

 היווצרות סדקים בכיוונים שונים שלא בהכרח לאורך – בכיוונים משתניםסדקים  -

 . בצפיפות משתנה, הדרךאו לרוחב

 המתרחשים סדקי אליגטור סידוק צפוף המדמה היווצרות –סדקים דמוי אליגטור  -

  שכבה עליונה כלל במקרה שבומופיעים בדרך סדקים אלו .במיסעה אספלטית

  .תסבולת נמוכהמונחת על קרקע בעלת דקה ו קשיחה יחסית

 סדקים שנוצרים בשטח המיסעה ולרוב בקצה הקרוב יותר לשפת -סדקי גלישה   -

סדקים אלו יהיו לרוב סדקים לאורך המיסעה . מדרון שמתפתחים בו סדקי גלישה

   .ד המיסעהאך הם נוצרו עקב הגלישה ולא עקב ליקוי בתפקו

פתיחת מערכות סידוק . לנושא הסדיקה יש חשיבות גדולה בהערכת העמידות של הדרך לאורך זמן

בעיקר כתוצאה מחדירה של ,  מהירה של מצב המיסעה לאורך זמןתלהידרדרומשמעותיות גורמות 

   .מי גשמים למבנה הדרך בתחילת תקופת הגשמים

ויקט זה יש נטייה לסדקים להיות בלתי נראים חשוב להדגיש שבמיסעות מהסוג שבו מדובר בפר

סדקים שנפתחו בתקופת האביב כתוצאה מהתכווצות הקרקע נוטים לעיתים . בתקופת הקיץ

כך מתעורר רושם . קרובות להתמלא בחלקם העליון בקרקע תחוחה שהתפוררה בפני המיסעה

מקור לחדירת מים בגשמים הראשונים מהווים סדקים אלו . מוטעה כאילו שמצב הדרך הוא טוב

  .ולירידה משמעותית באיכות הדרך ובתסבולת של המיסעה

בעיקר בעבור דרכים המשמשות , יה משמעותית בעיית האבק הינה בע– הערכת הקף בעיית האבק  .ג

בפרויקט הנוכחי בוצעה בדיקת נושא האבק בשיטות איכותיות השוואתיות . גם לתנועת כלי רכב

ש לאורך " קמ40-30י נסיעה ברכב במהירות של "כה הבדיקה עבפועל נער. ולא בשיטות כמותיות

 . כמות האבק העולה מאחורי הרכב שימשה כמדד איכותי להערכת הבעיה. הדרך
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 : פרמטרים נוספים ששולבו בתהליכי המעקב כוללים–ציונים אדריכליים   .ד

תכנן המצופה על ידי המ,  מידת התאמת הגוון של פני הדרך לגוון הסביבתי– ציון הגוון ⎯

 .הנופי והאדריכלי

 דגש מיוחד למצב פני הדרך בראיה – ציון להתאמת פני הדרך להולכי רגל ורוכבי אופניים ⎯

, הכולל התיחסות לנוכחות שכבות מפוררות בפני השטח, של הולך רגל או רוכב אופניים

או לחליפין נוכחות אגרגטים גדולים יחסית הבולטים מפני השטח ומפריעים לתנועה נוחה 

נראה , למרות שנושא זה משולב גם בציון הכללי של הדרך. נעימה של המשתמשים בדרךו

בהמשך מתוכנן שילוב הדוק יותר של נושא זה במערכת . שיש להדגיש נושא זה בנפרד

  . הקביעה של הציון הכללי של הדרך
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  אופן ביצוע המדידה והמעקב בשדה .3.3

  

.  על פי סוג המייצבתקבוצות המאופיינו- תת להמסווגים קטעים שונים 15 כללהפרויקט הנוכחי 

  : ןהקבוצות שנכללו במעקב הינ

   RBIקבוצת  •

 קבוצת פולימר חברת הדר  •

 קבוצת הסיד הכבוי  •

  קבוצת האפר המרחף  •

  

  :מצה בביצוע מדידת הנזקים הינה זהה לכל הקטעים וניתן לסכמה באופן הבאוה שאדשיטת המדי

 זה הינה לקבוע באופן מטרת סיור. לאורך הקטע נערך סיור כללי כל פעולת מעקבבתחילת  -

   .ראשוני וכללי את הנזקים הכלולים באותו קטע

 : לרבות, עזר שוניםבאמצעות כלי בשטח מדידה מתבצעת , מעבר להתרשמות ויזואלית -

לצורך אמידת השיפוע הצידי של הקטע וכן לצורך ( מטר 1 -כ פלס מים באורך סרגל הכולל

 . ועודמצלמה דיגיטלית ,  למדידת מרחק גלגלת,)אמידת חריצה וגליות

מסווג על פי שיטות ההערכה שפורטו לעיל ומתבצעת , כל סוג נזק המאותר בקטע הדרך -

  .קפו בקטע הדרך הנמדדיאמידה כמותית הנוגעת לחומרת הנזק וה

כמו כן נרשמות . מיקום אזורי נזקים נרשם על פי המיקום היחסי מתחילת הקטע הנמדד -

 .או לתופעות חריגות, וגעות לבעיות מקומיות מסוגים שוניםהערות הנ

על מנת לקבוע , בהערכת נזקי הסידוק נרשמים מדדים כמותיים כמו אורך הסדק ורוחבו -

 . ציון הסידוק באופן הנסמך ככל האפשר על מדדים כמותייםאת 

קדות הן במבט כללי והן תוך התמ, צילום כל קטע דרך נעשה במספר נקודות לאורך הקטע -

על מנת , צילומי תקריב מבוצעים תמיד עם אלמנט בעל גודל ידוע. בנזקים ספציפיים

  .של התצלום" קנה המידה"להבהיר את 

על ידי נסיעת רכב ,  השוואתיותבשיטות איכותיותנעשית כאמור   האבקנושאבדיקת  -

 . לאורך קטעי הדרך
  

  

  

  

  תחום הציונים וההערכה .3.4

  

תחומים וההערכות הבאות לצורכי קביעת הציון וההערכה הכללית  נקבעו הPaver -על פי שיטת ה

  .לכל קטע
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 תחום הציונים הערכה

 85 - 100 מצוין

 70 -  85 טוב מאד

 55 -  70 טוב

 40 -  55 סביר

 25 -  40 גרוע

 10 -  25 גרוע מאד

 0 -  10 כשל

  

  

על . המיסעה לעיל טבלה של תחומי והערכות מצב מסתמכת על אותהשיטת הערכת הציון לסדיקה 

י מדידה אורך אזור ההשפעה של נזק הסדיקה והוא מוגבר על "פי שיטה זו הציון לסדיקה נקבע ע

  :י המקדמים הבאים"פי חומרת מצבו בשטח ע

  

  מקדם הגברה  חומרת הנזק

L) 1.0  )נמוכה  

M) 2.0  )בינונית  

H) 4.0  )גבוהה  

  

   . 100%מתוך י הורדת השפעת נזקי הסדיקה "הציון הסופי מחושב ע

 30-40נזקי האבק נמדדים בצורה סוביקטיבית כאשר עוקבים אחרי רכב שנוסעה במהירות של 

  .ש וצופים את האבק שמתעופף אחרי הרכב הנוסע"קמ

  

  

  



 17

  

  תוצאות פעולות המעקב  .4

  

  כללי  .4.1

. של תוצאות פעולות המעקב בקטעי הדרך השונים שהשתתפו בניסוילהלן מוצגים נתונים מסכמים 

מובא בהקדמה לכל סעיף תאור כללי של , לת על כל אחד מהקטעיםמנת לאפשר תמונה כולעל 

  . הרכב החומרים ומהלך הביצוע באותה קבוצת קטעי הניסוי

כמו כן מתוארות .  וציון סדיקה בכל אחת מפעולות המעקבPaverבכל אחד מהקטעים ניתן ציון 

המשך מתבצעת השוואה בין תפקוד ב. תוצאות בדיקות האבק שבוצעו בחלק מפעולות המעקב

  . קטעי הניסוי השונים לאורך תקופת המעקב

חשוב להבהיר שתהליך המעקב התלווה בהפקת לקחים ושיפור בתהליכי ההערכה מפעולת מעקב 

הפעולה בוצעה (בפעולת המעקב הראשונה לא בוצעו מדידות כמותיות של נזקים . אחת למשניה

  ).  גשם חזקיםיאירועאולם לאחר מספר , יצועכשלשה שבועות בלבד לאחר סיום הב

  :הערות

במעקב .  שבועות לאחר סיום הביצוע של הקטעים השוניםהשלש, כאמורהמעקב הראשון בוצע  ⎯

סדקים אלו . ומסוגים שונים שונה הסדקים בחומרבחלק מהקטעים  התגלו באביבהשני שבוצע 

עובדה זו אינה .  בפני המיסעה ולא נראות והרביעית השלישיברובם בפעולות המעקבנעלמו 

. אלא שהסדקים התמלאו בחומר הדק שהתפורר מפני המיסעה, אומרת שהסדקים נעלמו

להוות מוקד לחדירת מים לתוך עומק ,  בעונת הגשמים הבאהףלהיחשסדקים אלו צפויים 

בקביעת ציוני הסדיקה של הקטעים , לאור האמור .המיסעה ולפגיעה באיכות הדרך לאורך זמן

  . שהתקבל במהלך כל התקופה ממועד הסלילהיהמינימאלנקבע ציון הסדיקה כציון , וניםהש

ת סחף ובמטרה לפנות שכב, לאחר תום הגשמים בוצעה פעולת טאטוא מכני לכל הקטעים ⎯

מומלץ לנקוט  .שהצטברו בחלק מהקטעים כתוצאה מזרימת מי גשם מהשדות הסמוכים

  .אחר עונת הגשמיםבמיוחד ל, בפעולה זו לאחר הצטברות הסחף

  

  RBI  הקטעים שיוצבו באמצעות מייצב מסוגקבוצת .4.2

 ייצוב של תערובת חרסית מקומית עם אגרגטים בעלי בוצעשבהם קבוצה זו מכילה חמישה קטעים 

  .Anyway מתוצרת חברת RBIבאמצעות חומר מייצב מסוג , דרוג גס יותר

  

  

  



 18

  RBI+ חרסית מקומית  - 1קטע מספר  .4.2.1

  

  :הערות כלליות

פני המיסעה היו מכוסים בחלקם בסחף אדמה שנסחף מהשדות הסמוכים בזמן  :1מעקב  -

  . עובדה זו גרמה לקושי בהערכת וזיהוי הנזקים. הגשם

סדקי אורך וסדקי , קלהבחומרה  אליגטור י דמוי דקים של סדקיםקטעים נצפו :2מעקב  -

 ן של הדרךהצד התחתונראה שמפלס .  מהשטח30% - בכרוחב בחומרה בינונית וקלה

 . מים אל מחוץ לשטח הדרךמוצלח של  על ניקוז גבוה יחסית ומקשה )בחתך לרוחב(

 כתוצאה מהחומר הדק ככל הנראה,  נסגרובמעקב הקודם הסדקים שהופיעו :3מעקב  -

 את תבנית הסידוק עדיין היה ניתן לראות, למרות זאת. שהתפורר ומילא את הסדקים

  .המקורית

 בחומרה  הקטע שהכילה סדקים לרוחב ולאורךבתחילת'  מ10ל  זוהתה רצועה ש:4מעקב  -

יש לציין שרצועה זו לא הופיעה באופן בולט במעקבים הקודמים ולכן גרמה . הגבוה
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לחומר דק של פני המיסעה  התפוררות ההייתבחלק גדול מהקטע . לירידת הציון הכללי

ות היווצרמיסעה גרם להחומר הדק שכיסה את פני ה. המיסעהפני את באופן חלקי שכיסה 

 . חומר דק זה צפוי להפוך לחומר בוצי בזמן הגשמים.אבק במידה בינונית בזמן נסיעה

  

  RBI מייצב – 1 במעקב 1מבט לעבר קטע : 4.2.1 ' מסציור

  

  RBI מייצב – 2 במעקב 1מבט לעבר קטע : 4.2.2 ' מסציור
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  RBI מייצב – 3 במעקב 1מבט לעבר קטע : 4.2.3 ' מסציור

  

  RBI מייצב – 4 במעקב 1מבט לעבר קטע : 4.2.4 ' מסציור
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  RBI + %50מודרג יבש  +%50חרסית מקומית  - 2קטע מספר  .4.2.2

  

  

  :הערות כלליות

ת קרקע המורכבת ככל הנראה משפך לא מבוקר  נמצא מעל סולל3 - ו2מיקום הקטעים  -

בעיות בשלב הביצוע עובדה זו גרמה למספר . ממקורות שוניםולא מהודק של חומרים 

ככל ( שקעיםעיקר בעיות התבטא בהופעת מספר . השפיעו על תפקוד הקטעים בהמשךו

 )'כמו צמיגים או עצים וכו, הנראה במקומות שבהם טמונים חומרים רכים בתוך הסוללה

 . הנמשכת לאורך גדת הנחל, וכן בסדקי גלישה אורכיים שהופיעו במקביל לקצה הדרך

 מדידותביצוע הקטע ללא הערכת מצב  בוצעהמעקב זה ב ,ר לעיל כפי שהוזכ:1מעקב  -

  מסוימיםזוהתה הופעת סימני גלישה. הקטע נראה יפה ובמצב טוב עד טוב מאד. כמותיות

 בתחילת הקטע נראו .היתה התפוררות קלה של פני השטח, כמו כן. הקרוב לנחלבצד הדרך 

  .חומר לא מהודק או חומר רךככל הנראה כתוצאה מסלילה על מילוי של ,  שקעים3-4



 22

 .קליםהופעת סימני סדיקה כן  ופני השטחמ בחלק גדול קלה  התפוררותנראתה: 2מעקב  -

 . הקטע נראה יפה וחזק, ככלל

 שכבה עליונה תבהיווצרוהמתבטאת ,  בהתפוררות בפני השטח ניכרתהחמרה :3מעקב  -

 שבין המעקב השני ההתפוררות החמירה בתקופה. דקה של תערובות חומר דק וחומר גס

 .והשלישי מה שיצר מצב של היווצרות אבק בחומרה בינונית

השקעים עדיין ניתן לזהות את . פני המיסעההתפוררות חלה החמרה מסוימת ב :4מעקב  -

 רמת האבק החמירה .שהופיעו במעקבים הקודמים למרות שהם כוסו בחומר הדק המופר

 . בינונית עד גבוהההרמל
  

  

  RBI מייצב – 1 במעקב 2 מבט לעבר קטע :4.2.5 ' מסציור

  

  

  RBI מייצב – 2 במעקב 2מבט לעבר קטע : 4.2.6 ' מסציור
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  RBI מייצב – 3 במעקב 2מבט לעבר קטע : 4.2.7 ' מסציור

  

  

  RBI מייצב – 4 במעקב 2מבט לעבר קטע : 4.2.8 ' מסציור
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  RBI + %75מודרג יבש  +%25חרסית מקומית  - 3קטע מספר  .4.2.3

  

  

  

  :ערות כלליותה

 קטע הנוגעות לתפקודלהלן הערות כלליות . 2'  תפקד באופן כללי בצורה דומה לקטע מס3' מסקטע 

  :3מספר 

המצב דומה מכוון ששני הקטעים . 2 בהערות של קטע ותנאי השתית ומצב הקרקע הוצג -

 .נמצאים באותו מקום ואותם תנאים

. שטחובחלק מרות בחומרה קלה הקטע נראה יפה  ובעל חתך אחיד עם התפור: 1מעקב  -

 .במיוחד בקצה העליון של הדרך,  משטח הדרך30%- סחף חרסיתי מצד הדרך כיסה כ
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 מ" מ5פני השטח לחומר דק ואגרגטים גסים בגודל עד בהתפוררות נצפתה  :2מעקב  -

 .בחומרה קלה עד בינונית ברוב פני השטח

ההתפוררות גרמה . וניתקלה עד בינ בפני השטח מוגדרת  ברמה התפוררותה :3מעקב  -

הצד הקרוב , בחתך לרוחב הדרך(בעיקר בצד הנמוך , לאורך הדרךלהצטברות חומר דק 

 . ברכבהיווצרות אבק בזמן נסיעהכתוצאה מכך התעוררה בעיית ). לגדת הנחל

הצטברות חומר דק . וררות בינונית חומרת ההתפוררות גברה והיא זוהתה כהתפ:4מעקב  -

 .גורם לכלוךועל ההליכה לעיתים מקשה ) בחתך לרוחב, ך של הדרךבצד הנמו(לאורך הדרך 
  

  

  RBI מייצב – 1 במעקב 3מבט לעבר קטע : 4.2.9 ' מסציור

  

  

  

  RBI מייצב – 2 במעקב 3מבט לעבר קטע : 4.2.10 ' מסציור
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  RBI מייצב – 3 במעקב 3 מבט לעבר קטע :4.2.11 'ציור מס

  

  RBI מייצב – 4 במעקב 3 מבט לעבר קטע :4.2.12 'ציור מס
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  RBI+ פסולת בניין גרוסה +חרסית מקומית   - 4קטע מספר  .4.2.4

  

  

  

  :הערות כלליות

 .במהלך שלבי הביצועבביצוע קטע זה לא נצפו בעיות יוצאות דופן  -

בחלק מהמקומות .  בעיקר בגלל הסחף מצד הדרך, היה קשה לזהות את הקטע:1מעקב  -

  לניקוז לקויעובדה שגרמה ,ותר ממפלס הדרך עצמהגבוה יהנחל היה צד הדרך בצד 

  .בחומרה בינונית

 . שהשתקף בירידה בציון הדרך מה , נראו הרבה סדקים שכיסו את שטח המיסעה:2מעקב  -
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הסדקים . במצב טוב יותר מאשר במעקב השניבמידה מסוימת  הקטע נראה :3מעקב  -

ררות מה שגרם לסגירת שהופיעו במעקב השני התמלאו בחומר הדק שנוצר עקב ההתפו

לכן נעשתה הנחה שמצב הסדיקה לא השתפר אך לפחות נשאר במצבו , חלק מהסדקים

נוצרה . הקודם מכוון שלא ניתן לראות את המצב האמיתי מתחת לחומר המפורר

 מפני 20%- בהיקף של כ)בחתך הרוחבי(הקרוב לנחל התפוררות חמורה במיוחד בצד הדרך 

הצטבר חומר דק אשר גרם לאבק רב בזמן נסיעה בקטע , ותוצאה מהתפוררות זכ. השטח

 .זה

המיסעה נראית חזקה ש לא טוב למרות המצב הכללי של המיסעה נראה במצב :4מעקב  -

 לחומר דק וחומר גס שגודלו הגיע גבוההבחומרה  של פני השטח היתה התפוררות. ויציבה

במעקב השלישי אינו מצב הסדיקה הינו כמו  . משטח פני המיסעה80% -כ במ" מ12 -ל

נוצר , ל" לאור הנ.נראה לעין ולכן נעשתה הנחה שהוא נמצא באותו מצב גם אחרי מעקב זה

  .אבק בחומרה בינונית עד גבוהה בזמן הנסיעה

  

  

  RBI מייצב – 1 במעקב 4 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.2.13 'ציור מס
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  RBI מייצב – 2עקב  במ4 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.2.14 'ציור מס

  

  

  RBI מייצב – 3 במעקב 4 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.2.15 'ציור מס

  

  

  RBI מייצב – 4 במעקב 4 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.2.17 'ציור מס



 30

  

  RBI+ אפר פחם תחתי +חרסית מקומית   - 6קטע מספר  .4.2.5

  

  

  

  :הערות כלליות

  

לכן לא היה . אה מהסחף הרב שהגיע מצד הדרך במעקב זה נראה חומר דק כתוצ:1מעקב  -

 הקבלן התבקש לטאטא את פני הדרך בצורה עדינה .ניתן לזהות את הנזקים בפני הדרך

  .ולסלק את הסחף שהצטבר

'  מ50-הניקוז הצידי באורך כ . סדקים בחומרה קלה בפני השטחהופעת נצפתה :2מעקב  -

 . נאי שטחהיו מכוונים לאורך המיסעה ולא לרוחבה כתוצאה מת
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 ומצב המיסעה השתפר, ביחס למצב במעקב השני פני השטח נראו חלקים יותר :3מעקב  -

 ההליכה .נראו בחומרה קלה יותר עקב התמלאותם בחומר הדק המפורר. מסוימתבמידה 

הקטעים האחרים שנסללו באמצעות חלק ממאשר על על מיסעת הדרך היתה נוחה יותר 

 .אותו סוג מייצב

אך , במידה בינונית עד חמורה ברוב שטח פני המיסעה התפוררות הנראת  :4מעקב  -

במבט כללי על השטח היה ניתן לזהות רצועות . המיסעה נראתה חזקה ויציבה ובמצב טוב

רצועות אלו הינן כנראה בגלל עבודות ערבוב לא . בגוון חום השונה מהגוון האפור הכללי

  .4 -  ו3 המעקבים ניתן לסכם שלא היה הבדל משמעותי בין. מוצלחות

 

 

  

  RBI מייצב – 1 במעקב 6 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.2.18 'ציור מס

  

  RBI מייצב – 2 במעקב 6 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.2.19 'ציור מס
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  RBI מייצב – 3 במעקב 6 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.2.20 'ציור מס

  

  

  RBI מייצב – 4 במעקב 6ר קטע מספר  תמונה מקרוב לעב:4.2.21 'ציור מס
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   RBIהשוואה של קטעי  .4.2.6

  

 מתארים את השינויים במצב קטעי הניסוי השונים שבוצעו באמצעות 4.2.23 - ו4.2.22' ציורים מס

   .לאורך תקופת המעקב, RBIמייצב מסוג 

  
  RBI מייצב – השוואת הציון הכללי בתלות במעקבים שונים :4.2.22 'ציור מס

  
  RBI מייצב – השוואת ציוני הסדיקה בתלות במעקבים שונים :4.2.23 'ציור מס

  

 על RBIיצבו כל קטעי הדרך שיוצבו באמצעות ימתוך סיכום התוצאות נראה כי בציון הכללי הת

 - לאחר כ, שהאחרונה שבהם באמצע הקיץ, לאחר ארבע פעולות מעקב, זאת. 80 - ל60ציון שנע בין 
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שהתחלפה , ות וירידות בציון הקטעים היו תוצאות של סדיקה בתקופת האביבעלי.  חודשי תפקוד9

  .בבעיות של התפוררות בפני המיסעה ויצירת אבק בתקופת הקיץ

 על ידי חומר םוכיסויסגירת הסדקים (במעקב הרביעי לא נצפו בעיות סדיקה בקטעי הדרך 

נה אחד עם בעיות סדיקה  שבו נצפה קטע מש1' למעט קטע מס, זאת). שהתפורר בפני המיסעה

  .משמעותיות
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    המשווק על ידי חברת הדרקטעי ייצוב בפולימר .4.3

 "SOILTAC"בשם  פולימרי המובא מארצות הברית נעשה שימוש בחומרקטעי הייצוב בפולימר ב

הייצוב בפולימר בוצע על .  מטר50 - כ ך כל קטע בקבוצת קטעים זו נקבעאור. על ידי חברת הדר

שיטת הייצוב הכימי בקטעים של הפולימר שונה במידה מסוימת  .10 - ו8, 7: שלשה קטעים והם

 ותיחוח ערבובהמגיע כנוזל מהול במים במהלך משאר הקטעים והיא מתבססת על פיזור המייצב 

  . התערובות

  

  פולימר חברת הדר+חרסית מקומית   - 7קטע מספר  .4.3.1
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 ככל הנראה כתוצאה מנסיעת רכב , כבר במעקב הראשון נראה שהקטע הזה נהרס:1עקב מ -

סדקי , חריצה חמורההתופעות כללו  .בטרם השלמת תהליך האשפרה, מיד אחרי הביצוע

 .לכל אורכוהקטע את  והתפוררות בינונית אפיינו בחומרה גבוההאורך ורוחב 

המיסעה מכוון שהיא נמצאת במצב בשאר המעקבים לא היה צפוי שיחול שיפור במצב  -

  .הרס והמצב הלך והחמיר

 

  

   מייצב פולימר הדר– 1 במעקב 7 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.3.1 'ציור מס

  

   מייצב פולימר הדר– 2 במעקב 7 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.3.2 'ציור מס
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  ייצב פולימר הדר מ– 3 במעקב 7 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.3.3 'ציור מס

  

  

   מייצב פולימר הדר– 4 במעקב 7 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.3.4 'ציור מס
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  פולימר חברת הדר+חומר מודרג יבש + חרסית מקומית  - 8קטע מספר  .4.3.2

  

  

  

  :הערות כלליות

 למעט חריצה בחומרה קלה לא נצפו נזקים מיוחדים.  הקטע נראה יפה וחזק:1מעקב  -

 .' מ30 -  וניקוז צד בחומרה קלה לאורך כ' מ40-לאורך כ

 אורכיים עם הופעת מספר סדקים , בפני השטח בחומרה קלה התפוררותנראתה :2מעקב  -

 בחומרה קלה אלכסונייםסדקים . )העליוןהצד ( בצד הרחוק מהנחל בקצה המיסעה

 . מהשטח20% -  בכהופיעו בפני המיסעה) סדקים סגורים(
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קלה בפני השטח ומצד שני הופעת סדקים סגורים רה בחומ קיימת התפוררות :3מעקב  -

. על הדרךנסיעת רכב כתוצאה מאבק כל בעיית ה תלא נרא. ' מ15 -  לאורך כבחומרה קלה

ניתן לסכם שלא היה שינוי משמעותי בין שני . הגוון הכללי של הקטע הינו לבן אפור

 . המעקבים השני והשלישי

 .נסיעה ברכב הראתה רמת אבק קלה.  אפרפר  הקטע נמצא במצב טוב בגוון חום:4מעקב  -

 .רמה של שביל אספלטקרובה ל, חלקה ואחידה, השכבה העליונה יציבה
  

  

   מייצב פולימר הדר– 1 במעקב 8 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.3.5 'ציור מס

  

   מייצב פולימר הדר– 2 במעקב 8 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.3.6 'ציור מס
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   מייצב פולימר הדר– 3 במעקב 8 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.3.7 'ציור מס

  

  

   מייצב פולימר הדר– 4 במעקב 8 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.3.8 'ציור מס

  

  

  

  

  

  

  



 41

  פולימר חברת הדר +אפר פחם תחתי+ חרסית מקומית  - 10קטע מספר  .4.3.3

  

  :הערות כלליות

  .הגוון הכללי הינו חום עד חום אפרפר -

פני . ביחס לכל שאר הקטעים המיוצבים,  יפה וחזקה במיוחדתה המיסעה נרא:1ב מעק -

מ שכנראה מקורם " מ5 - עם הופעת מספר גרגרים בגודל כ,המיסעה חלקים ומגובשים

 להוציא רצועה אחת , כללין במצב טוב באופיםשיפועי הצד נמצא. מהסחף מצד הדרך

 .ל החתך הרוחביהנמוך ששעקב הניקוז הלקוי נוצרה שלולית בצד 

 י דמויםנראו מספר רצועות של סדקי. ' מ15 - נצפתה התפוררות קלה באורך כ:2מעקב  -

 .' מ15 בחומרה קלה לאורך אליגטור

.  שהתפתחו מהמעקב הקודם במעקב זה נצפו סדקי אליגטור בחומרה בינונית:3מעקב  -

 .בינונית שהחמירה קצת בין המעקב השני לשלישי-קיימת התפוררות קלה
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בתחילת הקטע נתגלתה התפוררות בינונית עם גליות '  מ10 -  ברצועה של כ:4מעקב  -

בסוף הקטע היתה התפוררות בשני קצוות הדרך אך '  מ30לקראת . וחריצה בינונית

 .הרצועה האמצעית היתה ללא התפוררות

  

  

   מייצב פולימר הדר– 1 במעקב 10 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.3.9 'ציור מס

  

  

   מייצב פולימר הדר– 2 במעקב 10 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.3.10 'ציור מס
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   מייצב פולימר הדר– 3 במעקב 10 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.3.11 'ציור מס

  

  

   מייצב פולימר הדר– 4 במעקב 10 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.3.12 'ציור מס

  

  השוואה של קטעי ייצוב בפולימר .4.3.4

מציגים באופן השוואתי את השינויים שחלו ) ציון סדיקה (4.3.14 -ו) ציון כללי (4.3.13' ורים מסצי

  . לאורך חודשי המעקב, בקטעים שיוצבו בחומר פולימרי
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   מייצב פולימר הדר– סיכום תוצאות הציון הכללי של הקטעים במעקבים שונים :4.3.13 'ציור מס

  

 מייצב פולימר – ציון הסדיקה של הקטעים במעקבים שונים  סיכום תוצאות:4.3.14 'ציור מס

  הדר

  

 -  תפקדו באופן דומה והגיעו לציון של כ10'  ומס8' על פי הציון הכללי נראה ששני קטעי הדרך מס

 כאשר פני ,8 מבחינת קריטריון הסדיקה היה יתרון בולט של קטע מספר .המעקב הרביעי לאחר 75

בציון סדיקה נמוך בהרבה ביחס לציון עובדה שהתבטאה , ם יותרי סדוקו הי10השטח בקטע מספר 

 שבו יוצבה הקרקע החרסיתית ללא שימוש באגרגט 7' קטע מס,  לעומת זאת.8הסדיקה של קטע 

התפקוד הרע התבטא הן בציון הכללי .  ואפילו הגיע למצב של כשלתפקד באופן מאד לא טוב, מובא

העובדה שהכשל  .זה הינו קטע שניתן להגדירו כקטע כושלאין ספק שקטע . ובמיוחד בציון הסדיקה
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בקטע זה החל מיד לאחר הסלילה מחזקת את ההערכה שהכשל בקטע נבע בעיקר כתוצאה ממעבר 

  :אפשרויות נוספות לכשל בקטע זה כוללות. רכב כבד על הדרך לפני השלמת תהליך האשפרה

ללא , חרסית נקייה( דק תכולה לא מספקת של פולימר ביחס לכמות הגדולה של חומר ⎯

 )חומר מובא

עובדה שגרמה לרגבי חרסית גדולים להשאר ללא , חוסר הצלחה בעירבוב החרסית הנקיה ⎯

השערה זו מקבלת חיזוק לאור העובדה שתהליך העירבוב הינו יעיל בהרבה . חומר מייצב

בעיקר , ביחס לתערובת הכוללת חומר דק בלבד, בתערובת הכוללת חומר דק וחומר גס

  .חומר דק פלסטי

  

  

  

  קטעי ייצוב באמצעות סיד כבוי .4.4

  לליכ .4.4.1

 -  ו13, 11: קבוצת ייצוב הקרקע באמצעות הסיד הכבוי הכילה בפרויקט הנוכחי שלשה קטעים והם

  .  מטר100 -כל אחד באורך של כ, 14
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  סיד כבוי + חומר מודרג יבש + חרסית מקומית   -  11קטע מספר  .4.4.2

  

  

  

  :הערות כלליות

 .אפרפר- י של הקטע הינו לבןהגוון הכלל -

שקיעה זו גרמה . 'מ 30 - לאורך כ, זוהתה שקיעה קלה בציר האמצע של המיסעה:1מעקב  -

 ,בשאר הדרך המצב נראה טוב.  החתך הרוחבילליקוי בניקוז המים והצטברותם באמצע

 השקיעה באמצע החתך הרוחבי מוסברת ככל הנראה .כאשר פני המיסעה נראים חלקים

 . המדרון של גדת הנחל וגלישות תכופות הדורשות מעורבות תחזוקתית תכופהבאי יציבות



 47

בצד העליון של  .קלים עם נזקים , טובנמצאמצב המיסעה מבחינה ויזואלית  :2מעקב  -

 .' סמ1.5ברוחב ו מטר 4 -  באורך כגבוהה -  אורכי בחומרה בינונית זוהה סדקהחתך הרוחבי

 התפוררות . קלה עד בינוניתים מעטים בחומרהעם נזק , מצב המיסעה נראה טוב:3מעקב  -

היו עיקר הנזקים '  מ15 - בחומרה קלה ברוב פני השטח וחריצה בחומרה קלה לאורך כ

 .בקטע זה

 המיסעה נראית יציבה ויפה ללא נזקים מיוחדים ברוב שטחה להוציא שני סדקים :4מעקב  -

המיסעה בקטעים אלו . בקצה העליון ובאמצע המיסעה'  מ10 - בחומרה גבוהה לאורך כ

 15- המיסעה מגיע ל" התנתקות" עומק הסדק עקב . נראית כאילו היא התנתקה מהקצה

מבנה נמוך של  ההערכה היא שסדקים אלו נוצרו עקב גלישת הסוללה ולא עקב חוזק .'סמ

 .מיסעהה
  

  

   מייצב סיד כבוי– 1 במעקב 11 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.4.1 'ציור מס

  

   מייצב סיד כבוי– 2 במעקב 11 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.4.2 'ציור מס
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   מייצב סיד כבוי– 3 במעקב 11 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.4.3 'ציור מס

  

  

   מייצב סיד כבוי– 4 במעקב 11 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.4.4 'ציור מס
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 מייצב סיד – 4 במעקב 11 ' הקטע מסלקראת סוףהאזור הסדוק  תמונה מקרוב לעבר :4.4.5 'ציור מס

  כבוי
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  סיד כבוי + אפר פחם תחתי + חרסית מקומית   - 13קטע מספר  .4.4.3

  

  

  

  :הערות כלליות

 .הגוון הכללי הינו חום בהיר -

 של הדרך נמצאו שולי הדרך גבוהים מקצה הנמוך בחתך לרוחב לאורך הקצה :1מעקב  -

. החתך לרוחב שלוליות מים בקצה התחתון של  להיווצרותגרמה עובדה זו. הדרך עצמה

 שבהם המיסעה היתה ,באזורים אלו המיסעה היתה חלשה בהרבה מהאזורים היבשים

שחוזרים  נראו סדקי גלישה של החתך לרוחב של הדרךלאורך הצד התחתון . חזקה ויציבה
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באמצע הדרך זוהתה גלישה . בצד הנחלהמדרון  ככל הנראה בגלל גלישת ,על עצמם

 .' מ5-  באורך כ בחומרה גבוההקומיתמ

 עיקר הנזקים האלו . התגלו מספר נזקים בחומרה קלה ואחרים בחומרה בינונית:2מעקב  -

בסוף הקטע שזוהו '  מ20להוציא , הסתכמו בהתפוררות בחומרה קלה ברוב פני השטח

 קלה וניקוז צידי לא מתאים בחומרה'  מ10 -גליות בחומרה קלה באורך כ, בחומרה בינונית

 במצב כקטע מוגדר באופן כללי ניתן להגדיר שקטע זה .לאורך הצד התחתון של המיסעה

 .  אך לפי המדדים הכמותיים הקטע נמצא במצב טוב מאוד,)מבחינה ויזואלית (טוב

סדקים .  בחומרה קלה משטחו בסדקי אליגטור סגורים%60- הקטע סדוק ב:3מעקב  -

 .' מ20-אורכיים בחומרה קלה התגלו באורך של כ

אך המיסעה נראית לאורך הדרך  התגלתה התפוררות לחומר דק בחומרה בינונית :4מעקב  -

  .בגליות קלהבזמן נסיעה ניתן היה להרגיש . יציבה וחזקה

 

  

   מייצב סיד כבוי– 1 במעקב 13 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.4.6 'ציור מס
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   מייצב סיד כבוי– 2במעקב  13 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.4.7 'ציור מס

  

  

   מייצב סיד כבוי– 3 במעקב 13 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.4.8 'ציור מס

  

  

   מייצב סיד כבוי– 4 במעקב 13 תמונה כללית לעבר קטע מספר :4.4.9 'ציור מס
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   מייצב סיד כבוי– 4 במעקב 13 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.4.10 'ציור מס

  



 54

  

  סיד כבוי + פסולת בניין גרוסה + חרסית מקומית   - 14קטע מספר  .4.4.4

  

  

  

  

  :הערות כלליות

  

 .גוון הקטע הינו חום בהיר -

 עם הופעת ובליטת האגרגטים שמקורם בפסולת , הדרך נראית במצב חלק ויפה:1מעקב  -

חוזק המיסעה מוערך כחוזק בינוני וההידבקות בין מרכיבי התערובת של המיסעה . הבנייה

סדקי .  מהשדה שבצד הדרךשנסחף ניתן לזהות סימני חומר חרסיתי . יחסיתהנמצאת חלש
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הצד  ( של הדרךהנמוך של החתך לרוחב הופיעו בקצה  בחומרה בינונית עד גדולהגלישה

 .13 הדומים לסדקי הגלישה שהופיעו בקטע סדקים, )הקרוב לגדת הנחל

 התפוררותוחתך רוחבי באחידות חוסר  זוהו מספר נזקים בחומרה קלה שכללו :2מעקב  -

 בו היתהש) 13קטע הקרוב לצד ה(בתחילת הקטע '  מ20להוציא , זאת .ברוב שטח המיסעה

 . במהלך הנסיעהגליותמרגישים בזמן נסיעה .  בינונית עד חמורה בחומרההתפוררות

 והתפוררות  משטח פני המיסעה%60-בכ בינונית בחומרה נצפתה התפוררות :3מעקב  -

נזקי סדיקה בחומרות שונות הופיעו בפני .  מהשטח20%- בכ ד גבוהה עבחומרה בינונית

 - בהמיסעה כשהחשובים בהם היו מערכות סדקי דמוי אליגטור סגורים ובחומרה קלה

סדקים אורכיים ',  מ20 -סדקים אורכיים בחומרה בינונית באורך שמגיע ל,  מהשטח60%

 .   ' מ10 - בחומרה גבוהה באורך כ

מצב ,  ברוב השטח' סמ2.0 - לאגרגטים בגודל כבחומרה בינונית  התפוררות:4מעקב  -

כנראה בגלל ( בינונית עד קלה גליות להליכה ולרכיבה על אופניים יחד עם הגורם להפרעה

 קיימים סדקי גלישה, בנוסף לכך). יציאת האגרגטים הגסים ממקומם עקב ההתפוררות

 .קלה יותר מהמעקב הקודם בחומרה הסדקים נראים .הקרוב לגדת הנחל לאורך הקצה
  :להלן מספר תמונות אופיניות שצולמו במהלך המעקבים השונים

  

  

   מייצב סיד כבוי– 1 במעקב 14 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.4.11 'ציור מס
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   מייצב סיד כבוי– 2 במעקב 14 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.4.12 'ציור מס

  

  

   מייצב סיד כבוי– 3 במעקב 14וב לעבר קטע מספר  תמונה מקר:4.4.13 'ציור מס
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   מייצב סיד כבוי– 4 במעקב 14 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.4.14 'ציור מס

  

  השוואה של קטעי ייצוב סיד כבוי  .4.4.5

  

בעבור ,  מציגים את התפתחות הציון הכללי וציון הסדיקה בהתאמה4.4.16 - ו4.4.15' ציורים מס

  .ד כבויכל הקטעים שיוצבו בסי

  

   מייצב סיד כבוי– סיכום הציון הכללי בקטעים במעקבים שונים:4.4.15 'ציור מס
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   מייצב סיד כבוי– סיכום ציון הסדיקה בקטעים במעקבים שונים:4.4.16 'ציור מס

  

תפקד באופן הטוב ביותר מבין קבוצת ) חומר מודרג יבש (11' על פי הציון הכללי נראה שקטע מס

ציון הסדיקה . 70 -  וציון סדיקה של כ80 -למעלה מעם ציון כללי של , בסיד כבוי שיוצבוהקטעים 

בעיות שאינן (גדת הנחל אי היציבות של משקף קשיחות יחסית של הקטע המיוצב וכן את בעיות 

אם כי , תפקד בצורה טובה יחסית) אפר פחם תחתי( 13 'קטע מס). קשורות לנושא טיב הייצוב

ככל הנראה כתוצאה מהדרוג ,  תפקד בצורה הפחות טובה14' קטע מס. 11' פחות טובה מקטע מס

בעוד שהחומר הגס , שהכילה מצד אחד כמות גדולה של דקים, ין הגרוסהיהנחות של פסולת הבנ

  . היה בגודל למעלה מהרצוי

הנמצא על גדת נחל שסובלת מבעיות של , יש לשים לב להשפעת אי היציבות הכללית של כל הקטע

צילומים .  את הבעיהים ממחיש4.4.19 עד 4.4.17'  מסיםציור.  מקומיות בתקופת הגשמיםגלישות

 במהלך אחד מארועי הגשם אלו מתארים תהליך גלישה של קטע מגדת הנחל שארע במקום

החתך העליון שנותר על מקומו הינו חתך המיסעה המיוצב באמצעות סיד (החזקים של החורף 

  ).כבוי
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  קטעי הייצוב בסיד כבוי, 14 קטע – מבט מעל לאזור הגלישה :4.4.17 'ציור מס

  

  

  
  קטעי הייצוב בסיד כבוי, 14 קטע – מהצד לכוון אזור הגלישה בקצה הדרך מבט :4.4.18 'ציור מס

  

  
  

, 14 קטע –לאחר גלישת קצה הדרך " תלויה" מבט לכוון המיסעה שנשארה :4.4.19 'ציור מס

  קטעי הייצוב בסיד כבוי
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   ייצוב באמצעות אפר פחם מרחףקטעי .4.5

  

  כללי  .4.5.1

 במסגרת הפרויקט הנוכחי היתה קבוצת הייצוב הקטעים המיוצביםאחרונה של ההקבוצה 

  .18 -  ו16, 15:  משנהכללה שלשה קטעיקבוצה זו . באמצעות אפר הפחם המרחף

  אפר פחם מרחף+ פסולת בניין גרוסה + חרסית מקומית   - 15קטע מספר  .4.5.2
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  :תהערות כלליו

במהלך הביצוע נעשה שימוש בחומר של פסולת בנייה בגודל גרגר גדול יותר משאר  -

מ בשאר " ס2בניגוד לגודל מקסימלי של ',  סמ5.0 - כגודל מקסימלי של(הקטעים 

 .חלק מהחומר הוחזר והוחלף). הקטעים

 היא היתה יבשה , יחסית לתקופה אחרי הגשם. המיסעה נראית יציבה וחזקה:1מעקב  -

הניקוז הצידי נמצא , מצד שני. החתך הרוחבי נראה אחיד לאורך הדרך.  ללכת עליהוניתן

 . מאורכו50% - בחומרה בינונית בכ

.  של פני השטח לאגרגטים גסים וחומר דק בחומרה בינונית היתה התפוררות:2מעקב  -

המיסעה , מצד שני.  כנראה בגלל האגרגטים הגסים, קלהגליותבמהלך הנסיעה מורגשת 

 . יציבה וחזקהנראית

 בחומרה בינונית עד א ההתפוררותו המאפיין המרכזי במעקב זה ובאחרים ה:3מעקב  -

 .שמקשים על ההליכה ורכיבת אופניים פני השטח והופעת אגרגטים גסים גבוהה ברוב

 .החומר המופר צפוי להפוך לבוצי בעונת הגשמים

ות לאגרגטים גסים  הבעיה המרכזית היא ההתפורר, כמו במעקבים הקודמים:4מעקב  -

עובדה זו מפריעה להליכה ולרכיבה על . ברוב שטח המיסעה'  סמ2.0- כ העולה עלבגודל

  ומוגבליםבמקומות בודדים. המיסעה מתחת לחומר המופר נראית חזקה ויציבה. אופניים

 . בחומרה בינוניתנמצאו ליקויים בניקוז לצד הדרך
  

  :מעקבים השוניםלהלן מספר תמונות אופיניות שצולמו במהלך ה

  

  

   מייצב אפר פחם מרחף– 1 במעקב 15 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.5.1 'ציור מס
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   מייצב אפר פחם מרחף– 2 במעקב 15 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.5.2 'ציור מס

  

  

   מייצב אפר פחם מרחף– 3 במעקב 15 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.5.3 'ציור מס
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   מייצב אפר פחם מרחף– 4 במעקב 15 תמונה כללית לעבר קטע מספר :4.5.4 'ציור מס

  

   מייצב אפר פחם מרחף– 4 במעקב 15 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.5.5 'ציור מס

  



 64

  

  אפר פחם מרחף+ חומר מודרג יבש + חרסית מקומית   - 16קטע מספר  .4.5.3

  

  

  

  :הערות כלליות

 .אפרפר-גוון הקרקע הינו לבנבן -

היתה התפוררות קלה של פני . יציבה ויפה,  באופן כללי המיסעה נראית חלקה:1 מעקב -

נסיעה בקטע זה משאיר סימני גלגלי כנראה בגלל . מ" מ5 -השטח לאגרגטים בגודל של כ

 .שפני השטח רטובים

 התגלו במעקב זה אך ' מ20 - באורך ממוצע של כ מספר נזקים בחומרה קלה:2מעקב  -

 בחומרה התפוררותההמאפיין הבולט הוא . ראית חלקה ויפהבאופן כללי המיסעה נ
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 כמו כן ניכרים סימני .מ" מ5 -  רוב פני השטח לחומר דק וחומר גס בגודל כבינונית של

 .חריצה בקטעים מסוימים

 20 -  לאורך כחומרה קלה עד בינוניתב באזור הסיבוב נראה חתך רוחבי לא אחיד :3מעקב  -

 . של הדרךהנמוך של החתך לרוחבהתגלה בקצה '  מ15.0 -סדק אורכי באורך כ. 'מ

של   בחומרה קלה עד בינונית עם התפוררות, טובהינו של המיסעה כלליהמצב ה :4מעקב  -

 .פני השטח לחומר דק כמו בשאר המעקבים
  : של הקטעים שצולמו במהלך המעקבים השוניםתלהלן מספר תמונות אופיניו

  

  

   מייצב אפר פחם מרחף– 1 במעקב 16 קטע מספר  תמונה מקרוב לעבר:4.5.6 'ציור מס

  

  

   מייצב אפר פחם מרחף– 2 במעקב 16 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.5.7 'ציור מס
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   מייצב אפר פחם מרחף– 3 במעקב 16 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.5.8 'ציור מס

  

  

  יצב אפר פחם מרחף מי– 4 במעקב 16 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.5.9 'ציור מס
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  אפר פחם מרחף+ אפר פחם תחתי + חרסית מקומית   - 18קטע מספר  .4.5.4

  

  

  : הערות כלליות

 .לא נצפו בעיות מיוחדות בזמן הביצוע -

 . אפרפר-הגוון הכללי הינו חום בהיר -

  מהשטח המיסעה רטובה%60-שטחה כאשר בברוב  המיסעה נראית רטובה :1מעקב  -

 משאירה סימני גלגלים שחומרתם בולטת באזורים לאורך הקטענסיעה . בחומרה גבוהה

. באזורים רטובים אלו נצפתה התקלפות קרום פני השטח ברצועות בודדות. הרטובים יותר

 .ההערכה היא שהיווצרותם של אזורים רטובים לאורך המיסעה מקורם בניקוז צידי לקוי
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שיפוע . ' מ50 - בינונית לאורך כ נזקים מגוונים אפיינו קטע זה שכללו התפוררות:2מעקב  -

מערכת סדקים שכוללת סדקי . ' מ60 - צד לא מתאים לניקוז בחומרה בינונית באורך כ

 לאורך רצועה באורך של סדקי גלישה וסדקי דמוי אליגטור בחומרה קלה עד בינונית,אורך 

או , מספיק לא ידילא ברור אם השלוליות שנותרות בחורף נובעות מביצוע ניקוז צ .' מ10 -כ

יתכן מאד שחלק מהשקיעות נובע מההשפעה  .משקיעה של המיסעה כולה באותו קטע

האיטית מאד של אפר הפחם והחשיפה של החומר בעל התסבולת הנמוכה להשפעות 

 .החורף

לאורך הקצה התחתון של .  ברוב פני השטח בחומרה בינונית נצפתה התפוררות:3מעקב  -

 מה שגרם לליקוי ,ך היה גבוה ממפלס הדרך עצמהס צד הדרל מפ)בצד הנחל( המיסעה

ככל ,  נמצא בקצה העליון של הדרך'  מ50סדק בחומרה גבוהה באורך . בניקוז המים

 . בגדת הנחלהנראה סדק זה מסמן גלישת מדרון

שהיה '  מ20- נמצא קטע באורך כ, לחומר דק בחומרה גבוהה עקב ההתפוררות:4מעקב  -

 קטע .הופעת אבק בחומרה גבוההכמו כן נצפתה  .מר דק בגלל הצטברות חולהליכהקשה 

 .זה צפוי להפוך לבוצי בעונת הגשמים
  

 

  

   מייצב אפר פחם מרחף– 1 במעקב 18 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.5.10 'ציור מס
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   מייצב אפר פחם מרחף– 2 במעקב 18 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.5.11 'ציור מס

  

  

   מייצב אפר פחם מרחף– 3 במעקב 18 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :24.5.1 'ציור מס
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   מייצב אפר פחם מרחף– 4 במעקב 18 תמונה מקרוב לעבר קטע מספר :4.5.13 'ציור מס

  

  השוואה של קטעי ייצוב באפר פחם מרחף .4.5.5

 שבוצעו של קטעי הניסוי,  מציגים את הציון הכללי וציון הסדיקה בהתאמה4.5.15 - ו4.5.14ציורים 

   .באפר פחם מרחף

  

   מייצב אפר פחם מרחף– סיכום תוצאות הציון הכללי בתלות במעקבים שונים :4.5.14 'ציור מס
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   מייצב אפר פחם מרחף– סיכום תוצאות ציון הסדיקה בתלות במעקבים שונים :4.5.15 'ציור מס

  

  . בתום המעקב הרביעי, 70ד  ע60 - היה דומה מאד והגיע לרמות של כשלשת הקטעים בהציון הכללי 

 היה ציון הסדיקה נמוך 18' בעוד שבקטע מס,  היו קרובים מאד16 - ו15 בקטעים ציון הסדיקה

  .בהרבה

תקופת הזמן הארוכה הנדרשת . אין ספק שהקטעים שיוצבו באפר פחם מרחף היו חלשים יחסית

תהליכי הרס כתוצאה לאפר הפחם ליצור תהליך של ייצוב והתחזקות חושפת את אותם קטעים ל

התפוררות של החלק העליון של המיסעה יכולה לבוא לידי ביטוי חזק בתקופת . מהתנועה העוברת

במשך הזמן תווצר יתכן מאד ש, יחד עם זאת. על ידי הפיכת החומר המפורר לחומר בוצי, הגשמים

  תשתית יציבה למדי באותם קטעים

  

  

   האבקנושאבחינת  .4.6

  

ורכי הקניית רמת שרות נאותה בדרכי ושבילי פארק איילון הינו רמת אחד המרכיבים החשובים לצ

האבק נמדד כאחד הנזקים . בשבילי הפארקאו רכבים אחרים האבק בזמן נסיעת רכבי שירות 

כוללת תצפית על האבק העולה שיטת המדידה  .החשובים במסגרת המעקבים השונים לאורך הזמן

הערכת החומרה בנזק זה חשוב להדגיש ש. ש" קמ40 – 30במהירות של הנע על הדרך  מאחורי רכב

  .הינה סוביקטיבית ואינה מוגדרת באופן חד משמעי

בציורים  . הקודמיםבסעיפים בטבלאות הסיכום של כל קטע ה האבק הוצגהערכת היקף בעיית

  :ניות של נזקי האבק במעקבים השוניםשבהמשך מוצגים דוגמאות אופי
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  RBI - קטעי ייצוב ב

  
  RBI- קטעי ייצוב ב- )רמה בינונית( 4 במעקב 6 בחינת רמת האבק בקטע :4.6.1 'סציור מ

  

  RBI- קטעי ייצוב ב- )גבוהה-רמה בינונית( 4 במעקב 2 בחינת רמת האבק בקטע :4.6.2 'ציור מס

  

 במעקב הרביעי לבין רמה חמורה יותר שמוגדרת 6ניתן לזהות ההבדל בין רמת אבק בינונית בקטע 

  . במעקב הרביעי2ית עד גבוהה בקטע כרמה בינונ
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  קטעי ייצוב בפולימר הדר

  

  
   קטעי פולימר- )רמה קלה( 3 במעקב 10 בחינת רמת האבק בקטע :4.6.3 'ציור מס

  
   קטעי פולימר- )רמה קלה( 4 במעקב 10 בחינת רמת האבק בקטע :4.6.4 'ציור מס

  

  

רמת האבק . וגדרה כרמת אבק בחומרה קלהרמת האבק ה) 4 - ו3מעקב (בשני מעקבים עוקבים 

  .ל" לא החמירה בתקופה שבין שני המעקבים הנ10בקטע 
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  :קטעי ייצוב בסיד

  

  

   קטעי סיד–)רמת אבק בינונית( 11 קטע 3מעקב ,  אמידת חומרת האבק :4.6.5 'ציור מס

  

  

   קטעי סיד–)רמת אבק בינונית( 11 קטע 4מעקב ,  אמידת חומרת האבק :4.6.6 'ציור מס

  

 לא החמירה ושמרה על אותה רמת 4 - ו3רמת האבק בתקופה שבין שני המעקבים , גם בקטע זה

  .אבק בינונית
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  :קטעי ייצוב באפר פחם מרחף

  

  
 קטעי אפר פחם –)רמת אבק גבוהה( 15 קטע 3מעקב ,  אמידת חומרת האבק :4.6.7 'ציור מס

  מרחף

  

  

 קטעי אפר פחם –)רמת אבק בינונית( 15 קטע 4מעקב ,  האבק  אמידת חומרת:4.6.8 'ציור מס

  מרחף

  

  

השיפור הזה . 4 - ו3 בין שני המעקבים 15בקטע " השתפרה"נראה שרמת האבק , לפי התמונות לעיל

 לא מספיק בביצוע ןוניסיוסוביקטיבית ההערכה אינו סביר ויכול לנבוע כתוצאה משיטת ה

   .ההערכות
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  סיכום ומסקנות .5

  

  תוצאות הקטעים השונים סיכום .5.1

  

 מסכמת את תוצאות הציונים הכלליים שהתקבלו בקטעי הניסוי השונים לאחר 5.1' טבלה מס

  . פעולת המעקב הרביעית

  

  .תמעקב הרביעילאחר סיום פעולת הטבלת סיכום הציון הכללי : 5.1 ' מסטבלה

  

 הטוב ביותר ועד לקטע בעל הציוןהחל מהקטע , ממוינת על פי הציון הכללי של הקטע 5.1טבלה 

  :קבוצות כדלקמן-ל לשלש תת"באופן כללי ניתן לחלק את הטבלה הנ .בעל הציון הנמוך ביותר

בכל אחד .  קבוצה זו כוללת שלשה קטעים.75 קטעים בעלי ציון מעל -  ברמה גבוההקטעים  -

בחומרים , מקטעים אלו התערובת הבסיסית כללה חרסית מקומית וחומר מודרג יבש

  .קטעים אלו נמצאו בעלי תפקוד טוב מאוד ביחס לשאר הקטעים .ם שוניםמייצבי

 קבוצה זו הכילה מספר :75 עד 65בעלי ציון כללי שנע בין  קטעים – ברמה בינוניתקטעים  -

 ברוב .רב של קטעים בעלי הרכב תערובת שונה המיוצבים באמצעות חומרים שונים

  .בינונית ומרהבחהקטעים האלו הנזקים שנאמדו היו באופן כללי 

 קבוצה זו הכילה :65 - קטעים שהציון הכללי שלהם היה פחות מ–ברמה נמוכה קטעים  -

בכל אחד מקטעים אלו נמצא סוג  .שמצבם הכללי היה פחות טוב מהאחריםשלשה קטעים 

  .נזקים אחד לפחות בעל חומרה גבוהה

  

בעבור כל סוג מייצב . ים מתאר את הציון הכללי של שהתקבל בסוגי מייצבים שונ5.1' ציור מס

מוצגים בציור הקטע שבו התקבלו התוצאות הטובות ביותר והקטע שבו התקבלו התוצאות הכי 

הקטע . מתוך הציור נראה כי הקטעים שיוצבו בסיד נתנו את התוצאה הטובה ביותר. פחות טובות
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הקטעים היה הקטע הטוב ביותר משאר ) חרסית בתוספת חומר מודרג יבש(הטוב ביותר בסיד 

היה עדיין ברמת ציון גבוהה ) חרסית בתוספת פסולת בנין גרוסה(ואילו הקטע הפחות טוב בסיד 

  ).72ציון (יחסית 

   

  
  קבוצות הייצוב השונותב סיכום תוצאות הקטעים בעלי הציון הגבוה והנמוך ביותר :1.5' מסציור 

  

  השוואת עלויות סלילה .5.2

כתוצאה מהגורמים , גרת פרויקט זה היו גבוהות יחסיתעלויות הסלילה בקטעי הניסוי שבוצעו במס

  :העיקריים הבאים

 שלהם ניסיון מסוים בנושא ייצוב םקבלני, שיתוף מספר קטן של קבלנים בהליך המכרזי  .א

  .קרקעות

 .הכוללת מספר גדול של קטעי משנה השונים זה מזה, הקף קטן של עבודה  .ב

געים לבדיקות מעבדתיות ובחינת לרבות עיכובים הנו, תהליך מורכב של בקרה הנדסית  .ג

  .תהליכי העבודה

בין הסוגים השונים של , ר של קטע סלול" מתאר את העלות היחסית של סלילה לכל מ5.2' ציור מס

כערך ייחוס שימש קטע הניסוי שהכיל חרסית ואפר פחם תחתי . תערובות שבוצעו במהלך הניסוי

ראה כי קבוצת הקטעים שבוצעה תוך שימוש מתוך התוצאות נ). 13' קטע מס(ושיוצב בסיד כבוי 

בעוד שקבוצת החומרים שיוצבה באמצעות , באפר פחם מרחף היתה הזולה ביותר באופן כללי

 מתוך הציור נראה גם החיסכון שניתן .בהפרשים ניכרים,  היתה היקרה ביותרSoiltacפולימר 

פר פחם תחתי או פסולת בנין כמו א(להגיע אליו במקרים שבהם ניתן לעשות שימוש בחומרי פסולת 

  ).גרוסה
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  :בהערכת העלות היחסית לסלילת מטר מרובע בכל אחד מהקטעים יש לקחת בחשבון

על פי העובי שבוצע , המחירים המופיעים בציור מייצגים מחיר כולל לסלילת מטר מרובע  .א

 20בקטעים של הסיד הכבוי ואפר הפחם המרחף נסללה שכבה מיוצבת בעובי של . בפועל

מ ואילו בחומר " ס15 עובי השכבה המיוצבת היה RBIבקטעים המיוצבים במייצב . מ"ס

  .מ בלבד" ס10הפולימרי יוצבה שיכבה בעובי 

יכולת השגת חומרי פסולת , לגורמים שונים כמו מצאי חומרים גרנולריים מקומיים  .ב

 .יכולה להיות השפעה גדולה על עלויות הסלילה' מתאימים וכו

ל הפרויקט גרמו לכך שעלויות הביצוע של העבודה היו גבוהות התנאים המיוחדים ש  .ג

 עם הצטברות ניסיון, ניתן להעריך ברמה גבוהה של וודאות שבמהלך תקופה קצרה. יחסית

ירדו המחירים באופן משמעותי ויגיעו לאלו המקובלים בפרויקטים , ביצועי וציוד מתאים

על מנת למנוע , נם מוצגים בציור המחירים שהתקבלו בפועל אי.רגילים של עבודות עפר

  . הטעייה הנובעת מהמאפיינים המיוחדים של הפרויקט הנדון

  

  

  השוואה יחסית בעלות סלילה של קטעי ניסוי שונים בפארק איילון: 5.2' ציור מס

  

יחסות יההשוואה האמיתית בין עלויות הקטעים השונים אמורה להתבצע תוך הת

, ן ובחינה כלכלית הלוקחת בחשבון את מחיר הסלילהלעמידות הקטעים השונים לאורך זמ

נתונים . מחיר האחזקה הנדרשת ואורך החיים של קטע הדרך לפני הצורך בביצוע שיקום

למרות שהתרשמות ראשונית לגבי אורך החיים של הקטעים , לא נמצאים בידינואלו עדיין 

  .השונים מתקבלת מתוך תוצאות המעקב
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  סיכום  .5.3

ניתן לסכם את הפרויקט בנקודות ,  חודשי מעקב9 - יצוע של הפרויקט ולאחר כעם סיום תהליך הב

  :העיקריות הבאות

הנסיון שהצטבר במהלך התקופה שעברה מאז היישום מחזק את ההערכה שניתן לעשות   .א

תוך ,  ברמת שירות גבוההשימוש בשיטות ייצוב קרקעות לצורך סלילת דרכים ושבילים

 .יתרונות כלכליים וסביבתיים

למרות שיש עדיין מקום נרחב ,  באופן מוצלח למדינעשהתהליך הביצוע של עבודת הייצוב   .ב

שימוש באמצעים משוכללים יותר .  והן בתחום הידע הביצועי בתחום הציודהן, לשיפור

לפיזור החומרים המייצבים וכן לביצוע העיבוד הסופי , לביצוע תיחוח וערבוב התערובות

  .תוך השגת תוצאות משופרות, משמעותי של תהליך העבודה לייעושל פני השטח יאפשרו 

עובדה זו . להקפדה על תהליכי הביצוע יש השפעה גדולה באופן מיוחד על תוצאות העבודה  .ג

, בניגוד למפרטי תוצאה סופית(שחלק לא קטן מהמפרטים הינם מפרטי תהליך נובעת מכך 

וחוסר הצלחה א מוקפדת עבודה לא נכונה ול. )המקובלים היום במרבית עבודות העפר

 לאור .גורם העיקרי לכשלים בעבודות ייצובלהשיג עירבוב הומוגני של החומרים הינו ה

האמור יש לוודא קיומה של מערכת פיקוח מקצועית מאד וצמודה לאורך כל תקופת 

 .הביצוע

לא היתה פגיעה , למרות שזמן קצר לאחר סיום הביצוע התרחשו מספר ארועי גשם חזקים  .ד

יש לעשות מאמץ להקדים את תקופות , יחד עם זאת. תית באיכות פני השטחמשמעו

הביצוע לעונות שבהן ניתן יהיה להניח לתהליכי האשפרה להתקיים באופן חופשי יותר 

 . ולמנוע נזקים לשטחים שטרם הספיקו להתחזק

מתוך המייצבים השונים שנוסו במהלך הניסוי נראה בשלב זה שהסיד הכבוי נתן את   .ה

לרבות מרכיב , בעיקר כאשר לוקחים בחשבון את כלל המרכיבים, אה הטובה ביותרהתוצ

לגביו היה ידוע מראש , החומר שתפקד הכי פחות טוב היה אפר הפחם המרחף. העלות

אל . ברמה של מספר חודשים לפחות, הצורך במתן תקופות אשפרה ארוכות בהרבה

חר תפקוד הקטעים השונים שכן המעקב א, ההמלצות האמורות יש להתיחס בזהירות

 .אמור להמשך לאורך זמן ונתונים אלו עדין אינם בידינו

. אולם ככל הנראה לא בשכבה עליונה, שימוש באפר פחם מרחף בתערובות מיוצבות אפשרי  .ו

ניתן לבדוק שילוב חומר זה ביחד עם . יש לאפשר תקופות ארוכות של אשפרה בחומר זה

 .צבים בעלת אקטיביות גבוההלקבלת תערובת מיי, מייצבים אחרים

ככל הנראה , החומר המודרג שבו נעשה שימוש בפרויקט התגלה כחומר המוצלח ביותר  .ז

הדרוג של החומר . מ" מ10 - כתוצאה מהדרוג הטוב שכלל אבנים בגודל של לא יותר מכ

אבנים גדולות " ביצבוץ"העניק לתערובת החומרים יציבות מכנית ועם זאת נמנע המצב של 

בפרויקטים עתידיים מומלץ לעשות שימוש בחומרים . של התפוררות בפני השטחבמקרה 

  .מ" מ15 עד 10 -תוך הגבלת גודל אבן מקסימלית לכ, דומים

אם כי יש לעשות מאמץ לשלוט יותר על , שימוש בחומרי פסולת שונים הינו מבורך ורצוי  .ח

 .דירוג החומרים
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עות הינו הבטחת ניקוז טוב של פני אחת הנקודות החשובות בכל פרויקט של ייצוב קרק  .ט

על מנת לקיים ניקוז מים , 4% - יש להבטיח שיפוע רוחבי של כ. הדרך לאורך זמן

הטיפול בניקוז . כאשר נוצרת חריצה מסויימת בפני השטח, גם לאורך זמן, מהמיסעה

 .המים אמור לכלול גם את קרבת הדרך ושוליה

ות רצוי מאשר שימוש בחומרים אחרים בהבט האדריכלי השימוש בחומר מחצבה בהיר פח  .י

 .בעלי גוון הקרוב יותר לגוון הסביבה

שיטות המעקב בהם נעשה שימוש מאפשרות להעריך באופן טוב למדי את מצב הקטעים   .יא

כולל הכנסת , יחד עם זאת יש עדיין מקום לשיפור תהליך המעקב. השונים לאורך זמן

 .ייקטיביות בנוגע למצב קטעי הדרךאמצעים נוספים שיאפשרו ביצוע הערכות פחות סוב

המסקנה העיקרית שהתקבלה בהתיחס לפרויקט המשכי המתוכנן בפארק איילון כללה   .יב

אגרגטים מומלצים לשימוש כתערובת עם . הרחבת שימוש בסיד כבוי כחומר מייצב

. החרסית המקומית כוללים אפר פחם תחתי וכן פסולת בניין גרוסה עם דירוג מבוקר

  .על פי הניסיון המצטבר לאורך זמן, ינן מסקנות ביניים שיתכן שישונומסקנות אלו ה

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 


