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  הקדמה

  

בה� נעשה שימוש באפר , המסמ�  המובא להל� כולל קוי� כלליי� של מפרט לסלילת שבילי עפר מיוצב

  .   כחומר גרנולרי  מובא תפח� תחתי

איכות ומניעת פגיעה  לש בסטנדרטי� הנדרשי� לעמידה  הביצועשיטת  והגדרתמפרט זה  נועד להסבר

  . בסביבה

תכנו�  ומאפייני�  של כיוו� שאינו כולל התאמות  ל, מסוי�מסמ� זה אינו מהווה מפרט ביצוע לפרויקט 

  .  ואינו כולל דרישות שונות בתחו� שבי� קבל� למזמי� , מוגדראתר 

  

  .בלבד כל שימוש במפרט  הינו באחריות  המשתמש 

  . ולמנהלת אפר הפח�כל הזכויות שמורות  למחברי� 
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  בסלילת שבילי עפר מיוצבתשימוש באפר פח� תחתי

  
  

  מפרט מיוחד
  
  

  תקציר
  

בה� נעשה שימוש באפר פח� תחתי ,  מפרט לסלילת שבילי עפר מיוצבעיקרי המובא להל� כולל המסמ�

פרט זה נועד להסבר והגדרת שיטת הביצוע  הנדרשת על מנת לעמוד בסטנדרטי� מ. כחומר גרנולרי  מובא

   .הנדרשי� לאיכות ומניעת פגיעה בסביבה

  

 זה על סלילת מבנה דרכי� או פרטססת בממבו, שיטת ייצוב קרקעות לצור� הכשרת� כדרכי� ושבילי נו�

המשמשי� כחומר העיקרי  חומרי בסיס :קריי� הבאי�יבילי� מתערובת הכוללת את המרכיבי� העש

 חרסיתית ע� אחוז דקי� קרקע טבעית החומר המקומי הוא.  חומר מקומי וחומר מובא–בתערובת הדר� 

ונועדת , הקרקע משמשת כבסיס חומר דק בתערובת.  מהחומר100% לעתי� עד –גבוה ) 200עובר נפה (

. אה טבעי לדר� המתוכננתלהקטי� חדירות למי� ולהעניק מר, להקטי� הבאת חומרי� מובאי� מבחו�

האפר . כ" אחוז בדר30% (  20% הוא גרנולרי מסוג אפר פח� תחתית ע� אחוז דקי� בי� חומר המובאה

לצור� ייצוב וחיזוק תערובת חומרי הבסיס לש� . נועד לשפר את היציבות המבנית של תערובת הדר�

 מסוג אבקת סיד כבוי הנפו� ייצבחומר מבנעשה שימוש במפרט הנוכחי , הבטחת עמידות הדר� לאור� זמ�

  . בעול� כחומר מייצב

ע� אפשרות לשינוי , קרקע 40% ( 30% (אפר ו 70% ( 60% ( כתהיה מורכבת מ אפר ( תערובת הקרקע

בהתא� , במפרטהידוק התערובות יבוצע לדרגת צפיפות הנדרשת . הקרקע והאפרבהתא� לדירוג בהרכב 

כאשר האחוז , 7% ( 5%וז החומר המייצב בתערובת יהיה בי� לפי אומד� ראשוני אח. לסיווג התערובת

 .של התערובת) דירוג ויחסי צפיפות רטיבות(המדויק ייקבע בהתא� לתוצאות בדיקות מעבדה 

. בעיקר על פי תכונות הקרקע ויעודה, מאפייני� התכנוניי� של השביל או הדר�מבנה הדר� ייקבע לפי ה

ואופ� ושיטת עיבוד הקרקע הטבעית מתחת לשכבות , עוביי�, בותהתכנו� יקבע את מספר השכבות המיוצ

עידוד צמחיה  ,5% ( 4%שיפוע צידי בתחו� תעשה בתנאי , הבטחת ניקוז נאות על פני הדר�. המיוצבות

  . בצידי הדר� לחסימת מעבר מי נגר מחו� לדר� לתוכה וטיפול בריכוז נקודות חציית מי נגר

  :עיקריי� הבאי� כולל את השלבי� התהלי� העבודה

רשימה חלקית של  (לרבות סביבת הדר�, עבודות הכנה והכשרה של תוואי הדר� המיועד לסלילה •

  .)ח המלא של המפרט" מפורטת בדוהציוד הדרוש

כולל חפירה של הקרקע המקומית שתשולב בהמש� , הסדרת שיפועי� וניקוזי�, עיבוד צורת דר� •

 .העבודה

 .בוד והידוק השתית בקרקע הטבעיתעי, תיחוח, הרטבה, ניקוי, חרישה •
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 .פיזור האפר בקרקע במצב מורטב ותיחוחי� חוזרי� להבטחת עירבוב אופטימלי ואחיד •

פיזור החומר המייצב בצורה אחידה ופעולות תיחוח וערבוב עד להגעה לתערובת אחידה הכוללת את  •

 .ולרטיבות האופטימלית לעיבוד, המייצב

והידוק עד להגעה לצפיפות הנדרשת ולקבלת , י הניקוז הנדרשי�עיבוד פני השטח תו� הגעה לשיפוע •

 .שטח חלק

סילוק פסולת , לרבות הבטחת ניקוז נאות, אשפרה של הדר� המיוצבת והשלמת עיבוד צידי הדר� •

 . על פי הנחיות המזמי�)ג� מעודפי קרקע ופיזור� על פי הנחיות המפקח באתר (וניקוי השטח

מעבדה מוסמכת ומאושרת לעבודות בתחו� העפר י "שיבוצעו ע,  הנדרשותפעולות בקרת איכות •

בכלל� , ויכללו את כל הנדרש על פי המפרט והמיוחד בעבוד עבודות עפר ושכבות מבנה, והסלילה

במקרה של סטייה .  עבור התערובות המוגמרות200' רטיבות ושטיפה דר� נפה מס, בדיקת צפיפות

 .ת הנדרשותלקבלת התוצאו, מהנדרש תעובד השכבה מחדש

  

לפני ובמהל� ביצוע עבודות סלילה שבה� נעשה  העלולות להוות מטרד השפעות סביבתיותכדי למנוע 

עמידה בדרישות ו, וח ומניעת פיזור אבק ר: יש להתייחס לגורמי� הבאי�,שימוש באפר פח� תחתי

ניעת פיזור למ. )מנהלת אפר הפח�, משרד הגנת הסביבה(הרשויות המאשרות שימוש באפר פח� תחתי 

ולערבב אותו באתר באופ� מיידי בליווי , אבק יש להוביל את האפר במצב מורטב במשאיות מכוסות ברזנט

יישו� הפתרו� לפני . או לאחסנו עד לשימוש בערימות נפרדות מורטבות, תחזוקה שגרתית למניעת ריחופו

  .הגאוגרפי המסוי�יש לקבל היתר מהגורמי� המוסמכי� לשימוש באפר התחתית באזור המפורט 
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  תאור כללי  .א

ייצוב קרקעות טבעיות לצור� הכשרת� כדרכי ושבילי נו� הינו תחו� שהחל לצבור תנופה בשני� האחרונות 

שיטת הייצוב מבוססת במקרה זה על סלילת מבנה דרכי� או . במספר פרויקטי� במקומות שוני� באר�

  :מרכיבי� העקריי� הבאי�שבילי� מתערובת הכוללת את ה

שילוב . המשמשת כבסיס חומר דק למבנה הדר� המתוכננת,  בדר� כלל קרקע חרסיתית(  קרקע טבעית �

להקטי� , חומרי� מובאי�ב שימושהקרקע הטבעית בתערובת המרכיבה את מבנה הדר� נועדה להקטי� 

  .הני� המאפייני� את סביבתתו� שילוב בגוו, מראה טבעילה וכ� להעניק , חדירות של מבנה הדר� למי�

, האמור לעבור תהליכי עירבוב אינטנסיביי� ע� הקרקע המקומית,  בעיקרו חומר גרנולרי(  חומר מובא �

שילוב .  משמש כחומר הגרנולרי המובאתבמקרה הנוכחי אפר פח� תחתי. כחלק מתהלי� הייצוב

כמו כ� תהליכי . תערובתהחומר הגרנולרי בקרקע החרסיתית נועד לשפר את היציבות המבנית של ה

העיבוד והערבוב המכניי� של החומר הגרנולרי והחרסית משפרי� במידה רבה את קצב ההתפוררות של 

ביציבות  העלולי� לפגועהחרסית לרגבי� קטני� ומקטיני� את הסיכו� להשארות רגבי חרסית גדולי� 

 . מבנה הדר�

 עמידות הדר� או להבטחת, חומר המובא האמור לייצב ולחזק את תערובת הקרקע וה( חומר מייצב �

ואול� מפרט זה מתרכז , קיימי� חומרי� מייצבי� מסחריי� מסוגי� שוני�. השביל לזמ� ארו� יחסית

 .בשימוש באבקת סיד כבוי כחומר מייצב בתערובת הקרקע והחומר הגרנולרי

  

  תהלי� העבודה

  :תהלי� העבודה כולל את השלבי� העיקריי� הבאי�

  .לרבות סביבת הדר�, והכשרה של תוואי הדר� המיועד לסלילהעבודות הכנה  •

 .כולל חפירה של הקרקע המקומית שתשולב בהמש� העבודה, עיבוד צורת דר� •

 .עיבוד והידוק השתית הטבעית •

   .אפר פח� תחתי וכ� חומר מיצב, עיבוד והידוק של שכבה עליונה של תערובת קרקע מקומית, פיזור •

 .על פי הנחיות המזמי�, סילוק פסולת וניקוי השטח, ותאשפרה של הדרכי� המיוצב •

 .פעולות בקרת איכות •
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  תאפר פח� תחתי�תערובות קרקע  .ב

 : יכללותאפר פח� תחתי ע� תערובות הקרקע

הקרקע תיחפר מתוואי .  הקרקע הטבעית המקומית מסוג חרסית רזה עד שמנה– קרקע טבעית •

אחוז . 'צמחיה וכדו, לא שאריות פסולתל, וייעשה שימוש רק בקרקע נקייה, השבילי� עצמ�

  .  מהחומר100%לעיתי� עד , בקרקע הטבעית יהיה בדר� כלל גבוה) 200' עובר נפה מס(הדקי� 

הנוצר כמוצר , הדומה לחול גס,   חומר בעל מבנה כללי גרנולרי()חומר מובא (תאפר פח� תחתי •

(15גיע לשטח ברטיבות  של החומר הובא מתחנות כח ומ. לוואי בזמ� שריפת פח� בתחנות כוח

אפר הפח� התחתי מיועד לערבוב בקרקע הטבעית למטרת שיפור דרוג וחוזק של התערובת . 20%

 .  בדר� כלל30% עד 20%בתחו� של  משתנהאחוז הדקי� באפר הפח� התחתי . המיוצבת

קרקע  ו70% ( 60% ( יכלול אפר בשיעור של כתההרכב המשקלי של תערובת הקרקע ואפר פח� התחתי

הרכב זה עשוי להשתנות בהתא� לדירוגי החומרי� המרכיבי� . 30% ( 40% (טבעית מקומית בשיעור של כ

י "ההנחיות והכמויות יחסיות לביצוע בפועל תקבענה ע). קרקע טבעית ואפר פח� תחתי(את התערובת 

 . ובלעדיוייצבהחומר המע� המתכנ� בהתא� לתוצאות בדיקות דירוג ויחסי צפיפות רטיבות של התערובת 

בהתא� ,  של המפרט הכללי ועל פי הנחיות51הידוק התערובות יבוצע לדרגת צפיפות הנדרשת בפרק 

  .יתכ� שהמייצב ישפיע על סיווג התערובות ומכא� על דרגת הצפיפות הנדרשת. לסיווג התערובת

 

  חומר מייצב   .ג

אחד החומרי� בה� . לאור� זמ�השימוש בחומר מייצב מעניק לקרקע החרסיתית מידה מסוימת של ייצוב 

. המשמשת כחומר ייצוב במקומות רבי� בעול�, נית� לעשות שימוש לצור� ייצוב הינו אבקת סיד כבוי

אול� יש לקחת בחשבו� אפשרות לשימוש , מפרט זה יתיחס לשימוש באבקת סיד כבוי כחומר מייצב

 . ברבהתא� לתנאי האתר והקרקעות בה� מדו, בסוגי� אחרי� של מייצבי�

 7% עד 5% (נית� להערי� צור� בתוספת משקלית של כ, בהערכה ראשונית גסה ולצרכי אומדני� מוקדמי�

אחוז .  על מנת להגיע לתערובת מיוצבת באיכות טובה, סיד כבוי לתערובת הקרקע ואפר הפח� התחתי

  .החומר המייצב נקבע משקלית ביחס לצפיפות היעד של התערובת המיוצבת לאחר הידוק

 תעשה בהתא� תאפר פח� תחתי ע� קביעת הריכוז המדויק של הסיד בתערובות הקרקע, אמור לעילכ

  . של התערובת) דירוג ויחסי צפיפות רטיבות(לתוצאות בדיקות המעבדה 

  

 מאפייני� תכנוניי� של השביל או הדר�  .ד

נות הקרקע הכוללי� בעיקר את תכו, מבנה שכבות הדר� יקבע על ידי המתכנ� על פי גורמי� שוני�

תהלי� התכנו� יקבע את מספר . המקומית וכ� היעוד ומאפייני התנועה על השביל או הדר� המתוכננת

עובי השכבה המיוצבת וכ� את אופ� , )בעיקר כאשר מדובר בתנועה כבדה יחסית(שכבות הקרקע המיוצבות 
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כבות הנדרש יכול מבנה השעובי . שכבות מיוצבות/ושיטות העיבוד של הקרקע הטבעית שמתחת לשכבה

במספר (מ ויותר " ס40 (מ במקרה של שביל על קרקע יציבה יחסית ולהגיע עד ל" ס15 עד 10להיות 

עיבוד והידוק , בכל מקרה. במקרה של תנועה רבה וכבדה יחסית על קרקע חרסיתית רגישה, )שכבות

  .מ" ס20שכבות מיוצבות יעשה בשכבות שעוביי� אינו עולה על 

ניקוז נאות של פני השביל או הדר� הינו אחד . ת תכנונית רבה ביותר הינו נושא הניקוזנושא בעל חשיבו

השיפוע הצידי של השביל או . הגורמי� החשובי� ביותר בהבטחת רמת שירות גבוהה יחסית לאור� זמ�

  . ווצרות שלוליות על הדר�יעל מנת למנוע ה, 5%(4הדר� צרי� להיות בתחו� של 

יש לעשות מאמ� להקטי� ככל האפשר מעבר מי נגר המגיעי� מחו� לדר� על פני , בהקשר לנושא הניקוז

  :הפעולות הבאות יכולות לסייע בצמצו� הנזקי�, מנע מהאמוריבמקרי� שבה� אי� אפשרות לה. הדר�

  .על מנת למנוע סח� וזרימה במהירות גבוהה על פני הדר�, עידוד צמיחת צמחיה בצידי הדר� �

בניית מעי� מעברי� (יכוז נקודות חציית מי הנגר במקומות מוגדרי� וטיפול פרטני באות� מקומות ר �

 ).איריי�

  

 תהלי� העבודה  .ה

  :תהלי� העבודה יכלול את הפעולות העיקריות הבאות

    עבודות הכנה ועבודות עפר .1

ות והנחיות י התכני"שיפועי� וניקוזי� עפ, גבהי�, רוחב, סימו� בשטח של תוואי השביל המתוכנ� .1.1

  . המתכנני� והמפקח

לפי הגבהי� המסומני� , י תכנית וחת� אופייני"עפ, שיפועי� וניקוזי�, הסדרת צורת הדר� .1.2

קביעת מפלס פני השתית המתאי� תעשה באופ� . בתכנית או לפי הנחיות המפקח והמתכנ� בשטח

תכי� השכבות העליונות יהיו כמצוי� בתוכניות ובח/שפני הדר� לאחר תוספת השכבה

, יוקפד על עיבוד שיפועי צד לצור� ניקוז, במהל� עיבוד השתית וכ� בשלבי� הבאי�. הטיפוסיי�

, במקרי� שבה� נוצרו בורות או שקעי� כתוצאה מעקירת צמחיה. לפי המסומ� בתוכניות

בשכבות של עד , בהידוק מבוקר, תושב קרקע טבעית באופ� מקומי, או כל סיבה אחרת, סלעי�

 מתאר 1.1' ציור מס .במפרט הכללי 51פרק ב הידוק לדרגות צפיפות כמוגדר מ לאחר" ס20

 .תמונה כללית של ביצוע צורת דר� ראשונית

לצור� זה ייבחר . צד הדר�בקרקע חרסיתית מקומית שנחפרה בשלב הסדרת צורת הדר� תיער�  .1.3

מקומות שארית האדמה הטבעית תשונע ל. חומר נקי ואחיד מתו� כלל האדמה הטבעית שנחפרה

 . או לפי הנחיית המפקח באתר הביצוע, בה� נדרש מילוי או הגבהה

 :עיבוד והידוק השתית בקרקע הטבעית כולל את השלבי� הבאי�, תיחוח .1.4
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 .)1.2' ראה ציור מס (מ" ס20חרישת הקרקע החרסיתית במחרשה או רוטר לעומק של  •

 .ימצא במקו�אבני� גדולות או פסולת שעלולה לה, ניקוי השתית משורשי צמחי� •

, על פי הנדרש במפרט הכללי, הרטבה של הקרקע עד קרוב לרטיבות האופטימלית לעיבוד •

 . )1.3' ראה ציור מס (המתנה על מנת לאפשר חדירת המי� וריכו� רגבי הקרקע

עד , תיחוח באמצעות מתחחת חקלאית או מתחחת ייעודית במעברי� חוזרי� על פני השטח •

 .)1.4' ראה ציור מס (וררלהסגת חומר מעובד אחיד ומפ

 .עיבוד מדויק יותר של פני השתית באמצעות מפלסת •

ראה ציור  ( .  של המפרט הכללי51לדרגת צפיפות על פי הנדרש בפרק , הידוק של שתית הדר� •

 . )1.5' מס

  

  

 

  בתוספת חומר מייצב תאפר פח� תחתי ע�  חרסיתיתביצוע שכבת תערובת קרקע .2

 :צעו הפעולות הבאות על גבי השתית המהודקת יבו

בזמ� הפיזור יש לשמור על .  על פי הכמות הנדרשת על פני התוואיתפיזור אפר פח� התחתי .2.1

לאחר מכ� תוס� החרסית . הדק המקטעעל מנת למנוע פיזור באויר של , רטיבות החומר

מפלסות וכלי� אחרי� ישמשו לצור� יישור . על גבי האפר המפוזר, המקומית בשיעור הנדרש

מתחחות חקלאיות או מתחחות ייעודיות יבצעו . י� ופיזור� באופ� אחיד על פני השטחהחומר

אפר והתפוררות העל מנת לוודא עירבוב מושל� של הקרקע ו, מעברי� חוזרי� על פני השטח

על מנת להגביר את , הוספת מי� תעשה על פי הנדרש. החרסית לרגבי� קטני� ככל האפשר

על פי המתקבל במערכות יחסי צפיפות ,   לרטיבות אופטימליתהתפוררות רגבי החרסית ולהגיע

  .תהלי� העירבוב והתיחוח ימש� עד לקבלת תערובת אחידה. רטיבות מעבדתיות

 .תאפר פח� תחתי ע� מראי� שלבי� שוני� של ביצוע שכבת תערובת הקרקע 1.7(1.6' ציורי� מס

באופ� שיבטיח פיזור אחיד , כנ�י המת" עהוספת המייצב לתערובת תעשה על פי המינו� שנקבע .2.2

על מנת להימנע מפיזור לא מדויק , פיזור המייצב לא יבוצע בתנאי רוח. ככל האפשר של המייצב

משכו פעולות תיחוח ילאחר הפיזור הראשוני של המייצב י. העלול לפגוע בסביבה הטבעית

לאחידות מלאה עד להגעה , זאת. כמפורט לעיל וכ� בעזרת מפלסת, ועירבוב באמצעות מתחחת

 . וכ� לרטיבות האופטימלית לעיבוד, לרבות המייצב, של התערובת

תו� , לאחר הגעה לרמת אחידות גבוהה יבוצע עיבוד אחרו� של פני השטח באמצעות מפלסת .2.3

הידוק מבוקר של התערובת והמייצב יבוצע . הגעה לשיפועי הניקוז הסופיי� הנדרשי� בתכניות
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עד להשגת דרגת הצפיפות הנדרשת על פי המפרט הכללי , באמצעות מכבש ויברציוני חלק

  .על פי המפלסי� ושיפועי הצד הנדרשי� בתוכניות, ולקבלת שטח חלק

  . מתארי� שלבי ביצוע שוני� של השכבה המיוצבת1.9(1.8' ציורי� מס

 וסיד תאפר פח� תחתי,  מראה דוגמא לקטע שביל מיוצב תו� שימוש בחרסית מקומית1.10' ציור מס

 .כבוי שבוצע בפארק איילו�

 :לרבות, יש לוודא שוב השלמת עיבוד פני צידי הדר�, ע� סיו� עיבוד פני השכבה העליונה .2.4

על השביל ומשני צידיו על מנת למנוע היוצרות , הבטחת ניקוז טוב של פני השטח •

פרט לתעלות ניקוז (או זרימה מרוכזת , תנאי� לעצירת מי� בתוואי השביל

 ).  תהמסומנות בתוכני

שולי הדר� יכוסו בקרקע מקומית .  פני השטח נקיי� וחלקי�יישארו   בתו� העבודה  •

, השוליי� יהיו נקיי�. בקו אחיד וישר לקבלת מידות רוחב סופיות לפי התכניות

על מנת לאפשר ביסוס צמחיה מהיר , ותחוחי�, משופעי� ומנוקזי� בהתא� לתכניות

 .וקל

 .על פי הנחיות המפקח בשטח האתר ויפוזרו יסולקו, ויהיו א�,  עודפי קרקע •

על ידי הרטבה ,  ימי� לפחות5תבוצע אשפרה של השכבה המיוצבת במש� , לאחר סיו� העבודה .2.5

 . שתבוצע לפחות אחת ליו�, עדינה על פי הנחיות המהנדס
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  בקרת איכות  .ו

 . הסלילהמעבדה מוסמכת ומאושרת לעבודות בתחו� העפר ו על ידי תבוצעבקרת האיכות הנדרשת 

בכל , כמו כ�. מפרט המיוחד בעבודות עפר ושכבות מבנהבמפרט הכללי ובהבדיקות יכללו את כל הנדרש 

 תבוצע בקרת צפיפות רטיבות וכ� תאפר פח� תחתי ע� השכבות המוגמרות המכילות תערובות קרקע

צוע בדיקה מהירה תאושר לבי, על מנת להקטי� עיכוב בביצוע הבדיקות (200' #בדיקה שטיפה דר� נפה מס

בכל מקרה של סטייה מהערכי� הנדרשי� ). על פי הנחיות המפקח, באמצעות שטיפה וייבוש במיקרו גל

תעובד ,  מהנדרש על פי התוכניות5% ( יהיה שונה ביותר מ200' #עובר נפה מסהוכ� בכל מקרה שאחוז 

 תת או אפר פח� תחתיהוספת חרסי, במידת הצור�, כולל(לקבלת התוצאות הנדרשות , השכבה מחדש

  ). לתערובת

. ר" מ2000במנות עיבוד בשטח של ,  של המפרט הכללי51הקפי הבקרה המינימליי� יהיו כמפורט בפרק 

המזמי� רשאי לדרוש .  בדיקות לכל מנת עיבוד2 יבוצעו בהק� של 200' #בדיקות אחוז עובר נפה מס

  .בדיקות נוספות תו� כדי תהלי� הביצוע

  

   הציוד הנדרש רשימה חלקית של  .ז

  

 :הציוד שיופעל באתר על ידי הקבל� יכלול לפחות את הכלי� הבאי�

  .שופל גלגלי −

והסדרת שוליי� , כולל שורשי�, בתוואי השביל) קנה( לצור� עקירת צמחיה JCBמחפרו� כדוגמת  −

 .וניקוזי�

ס וכולל פל, מ" ס40מפלסת כולל רוטר אחורי שיאפשר פתיחה ראשונית של הקרקע לעומק של  −

  .הידראולי לביצוע שיפועי צד  מדויקי� לניקוז

  . מ לפחות" ס20המאפשרת ביצוע תיחוח לעומק , ג ומעלה" ק500מתחחת חקלאית במשקל  −

 .כולל מתקני� מתאימי� לפיזור אחיד ומבוקר של המי�, מיכלית מי� −

 ).במקרה של צור� בעיבוד קרקע חרסיתית שמנה ועל פי הנחיות המתכנ�(מכבש רגלי כבש  −

 . טו� ומעלה 12במשקל , מכבש ויברציוני חלק −

 . לעיבוד קטעי� קטני� ומדויקי� –" בקה'ג"מכבש , מכבש אופני קט�, מתחחת ידנית −
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  תהלי� עיבוד ראשוני של צורת דר� באמצעות יעה אופני : 11.' יור מסצ

  

  

  

  

  

  

  חרישה ראשונית של הקרקע החרסיתית : 21.' ציור מס
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  הרטבת הקרקע החרסיתית לפני המש� עבודת התיחוח: 31.' ציור מס

  

  

  

  
  

  תיחוח הקרקע באמצעות מתחחת חקלאית קלה : 41.' ציור מס
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  הידוק הקרקע החרסיתית באמצעות מכבש רגלי כבש : 1.5' ציור מס

  

  

   לאחר פיזור תאפר פח� תחתי: 1.6' ציור מס
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לצור� הגעה ,  לרבות מחזורי הרטבה, בתערובת הבסיסתביצוע ערבוב אפר פח� התחתי: 1.7' ציור מס
  לתחומי הרטיבות הנדרשי� להידוק

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כהכנה לתהלי� הערבוב, סיד כבוי על פני תערובת הבסיספיזור  : 1.8 'ציור מס
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ותחילת תהלי� ההידוק ) ימי�( התיחוח והערבוב של הסיד הכבוי בתערובת הבסיס תהלי�: 1.9' ציור מס
  )שמאל(לאחר תוספת המייצב 

  
  

  
  

    וסיד כבויתאפר פח� תחתי ע� מיוצב בתערובת חרסית שביל קטע דוגמא של: 1.10' ציור מס

  פארק איילו�ב
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         סביבתיות  סביבתיות  סביבתיות  סביבתיות השפעות השפעות השפעות השפעות   ....חחחח

 

  :ימוש באפר פח� תחתי יש להתייחס לגורמי� הבאי�במהל� ביצוע עבודות סלילה שבה� נעשה שלפני ו

  

  אבקרוח ומניעת פיזור �

משרד הגנת (עמידה בדרישות הרשויות המאשרות שימוש באפר פח� תחתי  �

  )מנהלת אפר הפח�  , הסביבה

  רוח  ומניעת פיזור אבק

  

כדי למנוע מטרד סביבתי הנובע ,  בכל מקרה. מכיל כמות אבק קטנה יחסיתת התחתיאפר פח�

  :מהתעופפות אבק יש להקפיד על ההנחיות הבאות

  

במשאיות ע� ארגזי מתכת חלקי� )  תכולת רטיבות20%(10( כ(הובלת האפר תעשה במצב רטוב  �

 . הכיסוי יוסר רק בזמ� הפריקה באתר העבודה. מכוסות ע� ברזנט, ונקיי� מכל חומר אחר

במידה . מנת להימנע מפיזור אבקעל , יידיפח� באדמה המקומית באופ� מהיש לבצע את ערבוב אפר  �

יש . ס� באתר העבודה בערמות נפרדות מחומרי סלילה אחרי�חפח� יאוהאפר , ויש עיכוב מסוי� 

 אפר תחתית יש לציי� כי אול�,  לפי הצור�י התזת מי�"הערימות תשמרנה במצב רטוב עלוודא ש

 .בהמאוחס� בערימה שאינה מופרת שומר על רטיבותו המקורית במש� זמ� ר

 .נאותהבזמ� פיזור האפר יש להמשי� להבטיח שמירת תכולת רטיבות  �

 . יש לדאוג לפינוי מיידי של הערמות בסיו� העבודה �

, מעט אגרגט ומייצב תוספת , תיחוח:  לפי הצור�לאור� תקופת השרות של הדר�שגרתית תחזוקה  �

 .והידוק מחודשהרטבה 

מנהלת אפר , רד הגנת הסביבהמש( תחתי עמידה בדרישות הרשויות המאשרות שימוש באפר פח� �

  .)הפח� 

  

  תנאי� גיאוגרפיי�

כתוצאה בכמויות גדולות  תתחתיקיימי� אזורי� שבה� חלות מגבלות מסוימות על השימוש באפר פח� 

 במי השקייה של גידולי� חקלאיי�  תכולת בורו� במי התהו� מגבלות על(מהתנאי� הגיאוגרפיי� 

 (גדולות מת של בארות מי שתייה בכמויו'  פח� תחתית בתחו� רדיוס מג� גכמו כ� הנחת אפר. )מסוימי�

  . טו� לפרויקט מחייב אישור מהנדס הבריאות המחוזי5000

  

ולקבל לפני יישו� הפתרו� המפורט לעיל , יש לבצע בירור מוקד� בנוגע לדרישות סביבתיות, לאור האמור

  .ותכל ההיתרי� והאישורי� הנדרשי� מהרשויות הממונאת 


