
    

    

  עירוב אגרגטים ממקורות שונים בתערובות אספלט וההשפעה 
  על מקדם החיכוך בכבישים

  
  מעון נסיכי ש                                                     אמנון רבינא

  יםמעצ החברה הלאומית לדרכ                                         מ              "גיאוּכום בע             

  תקציר
הנדרש  לצורך שיפור מקדם ההחלקה בשכבות , על רקע של החסר במשאב האגרגט הבזלתי באיכות גבוהה

את היכולת לצמצם את כמות האגרגט הבזלתי  חוןלב הייתהיזמה מעצ מחקר שמטרתו  ,  אספלט עליונות

 ,האגרגט הבזלתי  כמותהקטנת . התנגדות להחלקהנאותים של  םירה על ערכימתוך ש, בתערובות האספלט

איכותי בזלתי העשויה לשפר את הנצילות של המשאב ה, למידה אופטימאליתבתערובות אספלטיות 

   .מבלי להתפשר על צרכי הבטיחות את כלכליות היישום של התערובות האספלט העליונותוהמצטמצם 

עם ערכי התנגדות  ,עולה כי דילול מבוקר של אגרגטיםמחקר שלב הראשון של השבוצע במהסקר הספרותי 

פ "המיושם באופן שוטף ע ות סלילה בעולםברשוי בתערובות אספלט  הינו נוהל מקובל, לליטוש גבוהים

ערך הקריטריוני העירוב האגרגטים באיכויות השונות לא מפחית את . הנחיות המוסדרות במפרטי העבודה

צרכים ה.  מסעההחלקה של הההתנגדות ל בת האספלט מבחינת העמידה בדרישותהנדרש לביצועי תערו

האגרגט העמיד לליטוש לרמה אופטימלית נגזרו מסיבות של מצאי נמוך של בכמויות דילול ה את  שהכתיבו 

נסיבות אלה דומות למצב הקיים בארץ מבחינת הזמינות . שיקולי עלות תועלתמחומרי גלם ובהמשך לכך 

של עמידות לליטוש , ומתו בבדיקות מעבדתיותעובדות אלו א. של האגרגט הבזלתי באיכות הגבוהה פוחתתה

)PSV (לקראת בשלב המחקר השני תכנות והבדיקות המוקדמות שבוצעו ישבוצעו כחלק ממכלול בדיקות הה

אשר חלקן , תניסיוניועם תערובות  784בכביש מ "ק 4כ נסללו בשלב המחקר השלישי .  יישום קטעי הניסוי

תערובות מיישום  . Zאו " זברה"מכונות אלה תערובות  .ומיטיםדולהורכב מעירוב אגרגטים בזלתיים עם 

. כי ניתן לייצר את התערובות באופן מבוקר תוך שליטה על ערבוב החומרים הניסיון בקטעי הכביש עלה

שנערכה כשנה לאחר השלמת בבדיקה .  תערובות הניסיון עמדו בכל הקריטריונים המפרטיים הנדרשים

היו משופרים ביחס , מבחינת ערכי ההתנגדות להחלקה, ערובות המעורבותהסלילה נמצא כי ביצועי הת

התעדכן  מפרט  החיובייםבהתאם לממצאים . ודומים לביצועי התערובות הבזלתיות לתערובות הדולומיטיות 

 .כחלק מהמוצרים הסטנדרטיים לייצור ושימוש) "זברה"תערובות (מעצ החדש לשילוב התערובות המעורבות 

  . ויימשך המעקב אחר קטעי הניסוי הקיימים והחדשים קטעי ניסוי נוספים נסללוהשנה 
  

  מבוא - 1

  המחסור בבזלת ובאגרגטים הנדרשים להעלאת מקדם החיכוך בתערובות אספלט ,רקע -   1.1
הצריכה המוגברת נובעת . הדרישה לאגרגט בזלתי איכותי הולכת וגוברת במשק התשתיות בישראל

המסקנות הראשונות בנושא .  לתערובות אספלטנאותים ערכי  חיכוך ספק למהיכולת של האגרגט הבזלתי 

י המחלקה לחומרים ומחקר "כבר בתחילת שנות השמונים בעבודה שנערכה  ע] 1מ "מ[צ "י מע"זה פורסמו ע
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תערובות עם אגרגט בזלתי נמצאו כמתאימות ביותר לשימוש כאגרגט משפר .   ואחרים. ברשות נדביה ד

  .  נת  הזמינות והן מבחינת והאיתנות ההנדסית של האגרגטחיכוך הן מבחי

. טון אגרגט איכותי 800,000הדרישה  השנתית של האגרגט הבזלתי במשק הסלילה  הישראלי עומדת על כ 

העדר המשאבים של חצץ "  ]2מ "מ[ב כמפורט  ביקושיםמתקשה לספק את הר הייצור הקיים במדינה כוש

  ". שראלבזלת לענף התשתיות במדינת י

לפתח תערובות אספלט אשר ישפרו את הנצילות של  שמטרתם ים מחקר מספר מעצ  ייזמהלשיפור המצב 

האגרגט הבזלתי תוך שמירה על קריטריוני האיכות הנדרשים מתערובות אספלט בעלות מקדם חיכוך משביע 

  .אלו מוצג במאמר זההמחקרים האחד מ .רצון

 מטרת העבודה  - 1.2
, דוק את היכולת לצמצם את כמות האגרגט הבזלתי בתערובות האספלט העליונותמטרת המחקר הינה לב

הקטנת כמות האגרגט הבזלתי . תערובת האספלטבהתנגדות להחלקה  ם נאותים של תוך שמירה על ערכי

עשויה לשפר את הנצילות של המשאב האיכותי המצטמצם ולשפר את  כלכליות היישום , למידה אופטימאלית

  .האספלט העליונותשל התערובות 

   פ "פרויקט המושלבי יישום  – 2
 ממצאי סקר הספרות   - 2.1

שנסקרו עולה כי דילול כמות האגרגט העמידים לליטוש מתוך כלל תערובת הספרותיים מתוך המקורות 

   הינו נוהל מקובל ומיושם, גם בתערובות אספלט הנדרשות לערכי התנגדות מבוקרים וגבוהים, האגרגטים

תכנון יש להקפיד על מספר נושאים בעת . טי על פי מפרטים מוסדרים והנחיות ברורותבאופן סטנדר

  :תערובות ליישום מסוג זה

מתכולת האגרגטים  50%תן לדלל את תכולת האגרגטים העמידים לליטוש עד למינימום של ני .1

 . מבלי לפגום בביצועי תערובות האספלט# 4המשתיירים על נפה 

ניסויי שדה להוכחת היכולת כמקובל  במספר מדינות בהם נעשה השימוש יש ללוות את הבדיקות עם  .2

  .זו הבטכנולוגי

כמות האגרגט בדילול  אין הקלות בדרישות ההתנגדות להחלקה של תערובות אספלטיות שבהן מבוצע  .3

  ". רגילות"יחסית לתערובות ה העמיד לליטוש

  .פ יחסי נפח"ערבוב עתכנון הייבים מח 0.3העולים על  )G(רגטים עם הפרשי משקל יחסי  ערבוב אג .4

מקטעים אשר בהם  במיוחד לגביתכן לתערובות האספלט נוהלי הביצוע בדיקות קבלה וביש להקפיד  .5

  . ערבוב של האגרגטים/מתבצעת ההחלפה

יש לוודא את יכולת מפעל האספלט המייצר להזרים את  הרכבי האגרגטים בהרכבים המתוכננים באופן  .6

  .מדויק ומבוקר

  היתכנות והבדיקות המוקדמותה יקותבדשפעת העירוב על תכונות תערובת האגרגטים בה -   2.2

. דולמיט/גירודולומיט  גטים בזלתיים ואגרגטים קרבונטייםנדגמו אגר, בשלב ראשון, לביצוע הבדיקות

הוכנו תערובות אגרגטים בפרופורציה משתנה של  )PSV )Polished Stone Valueה ליישום בדיקות 

 60% – 50%של משקלי כי ערבוב בשיעור בבדיקות נמצא  .25%לת במקטעים של כמות הבז
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, 48את תערובת האגרגטים לערך המטרה שפר ל מספיק ) תכולת בזלת מכלל האגרגט הגס(

  ].  3מ "מ[פ המפרט הכללי החדש של מעצ "הנדרש ע

אשר יועדו  חומרים והתערובותגם עבור ההבדיקות לקראת סלילת קטעי הניסוי הורחבה סדרת 

עם הובחן   PSV-השיפור בערכי ה .תוצאות הבדיקות המוקדמות היו דומות. לשימוש בקטעי הניסוי

מכלל תוצאות הבדיקות שבוצעו לשלב זה עלו   .ואף מתחת לזה 50%בשיעורי הבזלת מעל   ההעליי

  :העובדות הבאות

בתערובת האגרגט עירוב האגרגטים הבזלתיים מעלה את הצפיפות הממשית של האגרגט הגס  - 1

 . היו קטנים במדגמים אלהלמים ספיגות ערכי ההשינויים ב. אריידולומיטי באופן לינ/הגירי

לס גם לאגרגטים שלא עומדים 'עירוב האגרגטים הבזלתיים משפר את ערכי שחיקות הלוס אנג - 2

 .'בדרישה לסוג א

) 1:2שייתי של  או יחס תע(אגרגטים בזלתיים  60%עירוב אגרגטים בזלתיים בשיעור של כ  - 3

 .48העולים על   PSVפ תוצאות המעבדה קבלה של ערכי "מבטיח ע

 ת של תוצאות הבדיקות הן חיזוק  הנחת היסוד  של הפרויקט כי ניתן באמצעות עירוביוהמשמעו

גיריים  להשיג תוצאות משביעות רצון מבחינת  עמידות /אגרגטים בזלתיים עם אגרגטים דולומיטיים

   .לליטוש תערובת האגרגטים
  784סלילת קטעי הניסוי בכביש  -   2.3

קטעי לביצוע  ההוקצ 784כביש . במחוז צפון מעציישום קטעי הניסוי שולב במסגרת פרויקט הריבודים של 

 -כ ,2007כ יושמו במהלך חודש נובמבר "בסה .משגב נקבע בין צמת קורנית לצמת הקטע ליישום. הניסוי

האספלט ייושם על שטחים  .טון תערובות ניסיוניות 6,950 -כ מתוכן ,טון תערובות אספלט בפרויקט 8,870

   :להלן ות לשלב סלילת קטעי הניסוי מפורט המסקנות העיקריות  .אשר קורצפו לפני הריבוד

  .תערובות הניסיון אשר יוצרו וסופקו לפרויקט עמדו בכל  דרישות התכן  – 1

     .עבידות תערובות הניסיון הייתה דומה לתערובות הסטנדרטיות   -  2

   .העובדה המעידה על ייצור קפדני וסלילה ברמה גבוה ,היה נמוךהכולל עבור הפרויקט  ניכויים השיעור  -  3

 בדיקות המעקב תקופתיות אחר קטעי הניסוי - 2.4
כל  ,ROARאמצעות מערכת ה ב דרת בדיקות להתנגדות להחלקה ברצףתכנית הבדיקות למעקב כוללת  ס

ובדיקות  )BPN( באמצעות  מטוטלת בריטית בוצעו בדיקות נקודתיות ה. פעמים) שלוש( 3נתיב נסיעה נמדד 

  .2009בדיקות המעבדה תואמו לתקופה של סוף מרץ תחילת אפריל . )MTD(חול בסמוך -טלאי

להחלקה ובחינת עומק המרקם התנגדות נוספות של בדיקות ,  עבור מעצ בוצעו במהלך אותו החודש  

 .784בין הכבישים  נמדד גם כביש .  בכבישי הצפון )ם"מנ(למערכת ניהול המיסעות בדיקות הבמסגרת 

  Grip Tester Mark2  (MK2)באמצעות מערכת מסוג נאספו הנתונים 

  וביחס לסוגי  תערובות האספלטבדיקות המעקב  התוצאות והממצאים משלב - 3
  כללי – 3.1
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לראות בבירור את היחסים בין כל התערובות לאורך התוואי  היהניתן , קות ההתנגדות להחלקהבדימתוצאות 

ביחס  תערובות המכילות אגרגטים בזלתייםערכי ההתנגדות להחלקה  המשופרים  של ובאופן מובלט את 

 . דומות והי MK2התוצאות מהבדיקות הנקודתיות ומערכת ה משמעות  .תערובות הבקרה הדולומיטיותל

שנתבקשה  נוספת הפרדה , לפיכך. תערובות אספלט בהרכבים שונים סוגים שונים שלהורכבו מהניסוי קטעי 

   . Sלתערובות המבניות  SMAבין תערובות ה  הייתה להבחנה 

 ביצועי התערובות עם אגרגט דולומיטי ללא בזלת - 3.2
, )1בקטע מס ( S 1"בנית מתערובת . שתי תערובות הורכבו על טהרת האגרגט הדולומיטי כקטעי בקרה

להבחין היה בבירור כי כבר לאחר השנה הראשונה ניתן  עלהמהנתונים . )8בקטע מס ( -3/4SMA"ותערובת 

אמנם . שאר התערובות אשר מכילות מרכיב בזלתי כלשהואביחס לבנחיתות התערובות הדולומיטיות 

, ואולם. ת לתערובות אספלט חדשותתוצאות בדיקות ההתנגדות להחלקה עומדות עדיין בדרישות המפרטיו

.  נמוכים באופן מובהק משאר התערובות, בכל אמצעי המדידה השונים, ערכי ההתנגדות להחלקה המוצגים

  .SMAממצא זה נכון גם לתערובות המבניות וגם לתערובות ה 

 Sבהשוואה לתערובות  SMAביצועי תערובות  - 3.3
ל התערובות מציגות ערכים כ. SMAת והן תערוב )ויבחמישה קטעי ניס(קטעי הניסוי ארבע תערובות ב

ה הן מציגות ערכים דומים מבחינת ערכי התנגדות להחלק, ואולם. מק מרקם התערובתומבחינת ע, תקינים

, תקיןה המרקםעל אף עמק , הדולומיטית  SMAתערובת ה . Sנמוכים יותר מאשר תערובות ה  ולעיתים

  . ואו תערובות הבזלת, ת המעורבותובאופן מובהק מהתערובהנמוכים  מציגה ערכי התנגדות להחלקה

 . בהשוואה לתערובות האחרות, Zזברה , ביצועי התערובות המעורבות - 3.4

לבחינת תקינות . Z, הן תערובת עם מקטעים מעורבים )בחמישה מקטעים(ות בקטעי הניסוי ארבע תערוב

ות המפרטיות העדכניות של מפרט מעצ על הדריש ניתן להישען, לקריטריונים קיימיםהתערובות ביחס 

, ובאותו סולם –נחשבים תקינים  35הגבוהים מ  ROARשל ה µ ה ערכי, בהתאם. 2009בגרסתו ממרץ 

הגבוהים  -µROARכל התערובות המעורבות הציגו ערכי  .ערכים כטובים מאדומ 45הגבוהים מ הערכים 

ערכי ההתנגדות להחלקה היו גבוהים וטובים  מבחינת , Z) המעורבות(ביצועי תערובות הזברה . מערך זה

  .יותר באפן מובהק מהתערובות הדולומיטיות והיו דומים או מעט נמוכים מערכי התערובות הבזלתיות

אמנם הערך המוחלט של סולם .  MK2מסקנות דומות ניתן להסיק גם מהמדידות שנתקבלו מהמערכת מסוג 

ואולם בהחלט ניתן להבחין כי    ROARס לתוצאות ה ביח ,בשלב זה, ם המדווחים אינו מכוילהערכי

. מציגים ערכים גבוהים יותר של התנגדות להחלקה, בהם יש תערובות מעורבות )'מ 100בארך ( הסגמנטים

  . מתבצעות בטכנולוגיות שונות הבדיקות גם כאשר בהתאמה הקיימת ניתן להבחין בכיווניות התוצאות ו

ההבדל בין ביצועי התערובות השונות קשור  ,אמצעי המדידה השונים בכל, רובותמבחינת עמק מרקם התע

, כן ובהמשךית. Sלתערובות ה  SMAלדרוג התערובות ונובע בעיקר מההבדל בין קווי הדירוג של תערובות ה 

נוספים אשר יצביעו  יבי התערובות יימצאו הבדליםאחידה של התערובות או מרכ באם תתרחש שחיקה בלתי

  .ביצועיםעל שינויים ב

  מסקנות והמלצות בחלוף כשנה ממועד הסלילה - 4
 ביצועי התערובות המעורבות ביחס לתערובות סטנדרטיות -   4.1
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היו טובים יותר ומשופרים  , מבחינת ערכי ההתנגדות להחלקה,  Zזברה , ביצועי התערובות המעורבות – 1

  . מיטיבאופן מובהק ביחס לקטעי הבקרה אשר נסללו מתערובות עם אגרגט דולו

 בהתאם לביצועים. לביצועי התערובות הבזלתיות היו דומים, Zזברה , ביצועי התערובות המעורבות – 2

  .ערכי התנגדות להחלקה נתקבלו ברמה משביעת רצון ,לאחר שנה ממועד הסלילה

ניתן לקבל גם מתוצאות המדידה  ROARחיזוק למסקנות מתוצאות המדידה אשר נתקבלו ממערכת ה  – 3

היו משופרים  באופן בולט ביחס , Zביצועי תערובות הזברה . MK2ערכו באמצעות המערכת מסוג אשר נ

  . לתערובות הדולומיטיות ודומים לביצועי התערובות הבזלתיות

. נמצאה התאמה בין שיטות המדידה אשר בוצעו בטכנולוגיות שונות, במדידות עמק המרקם שבוצעו – 4

ביחס   SMAי הדרוג של  התערובות מסוג ובעיקר לשוני בין קו ההבדלים בעמק המרקם היו קשורים

  . Sלתערובות ה 

  עדכון דרישות מפרט מעצ  4.2
למתכנן נחיות הוה) 51.04(צ לעבודות אספלט "עודכנו דרישות מפרט מעפ "המובהתאם לממצאי פרויקט 

הבזלת לא יפחת מ  עדכון ניתן  לערב אגרגט בזלת עם אגרגט דולומיט ובתנאי ששיעורעל פי ה. בהתאמה

בהנחיות למתכנן נקבע כי בכבישים . 4#האגרגט המשתייר על נפה  כמותמ 60% ממכלל התערובת ו 40%

ואו בכבישים אחרים בהם נדרש שיפור  AADT 20,000ל  5000קיים הוא בין /בהם נפח התנועה המתוכנן

 .   Zליישם תערובות מעורבות  ניתן במקדם ההתנגדות להחלקה 

  אל הכלכלי של ממצאי המחקרהפוטנצי  4.3
כמות אגרגט . מכלל הרשת 55%ל כ "הנבאפיון בחלק הצפוני של רשת כבישי מעצ מהווים נתיבי התנועה 

בהתאם  ,  Z,זברהיישום תערובות ה. טוןומאה הבזלת  אשר  תדרש לריבוד כבישים אלה הינה כמליון 

משמעותית מאד  כמות , אגרגט בזלת אלף טון 435כ שימוש בלהנחיות המפרט החדשות עשוי לחסוך 

 . הבזלת במדינת ישראל לאגרגט השנתית  מהדרישה 55%כ השווה ל

 . הרחבת היישום והמשך ממעקב אחר קטעי הבקרה  4.4
. 864בכביש  בין השאר סוי נוספים עם תערובות מעורבות יבהמשך לתוצאות המחקר נסללו קטעי נ

  . את  ביצועי התערובות לאורך השנים לנטר כדייש להמשיך בבדיקות המעקב העונתיות 
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