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  בתהליך חצי יבשאספלט 
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  278.11A:  סימוכין גיאוכום  אמנון רבינא:  המחברים 
  הנדסה אזרחית וגיאולוגיה –מ "גיאוּכום בע

  31073חיפה , 7402תד 
  

  4500021014: מספר החוזה
 הייצור וסלילת קטעי הניסוי  , המתאר את ההיערכות לקראת הייצורמחקר  דוח  : ח  "סוג  הדו

  .חצי יבשבתערובות גומי אספלט בתהליך 
   :הערות  נוספות 

  
שילוב של צמיגים גרוסים ממוחזרים בתערובות האספלט הינו תהליך המיושם  : תקציר

משפר את הקשרן שילוב הצמיגים הגרוסים הינו תהליך ה. בארצות שונות ברחבי העולם
הביטומני ומסייע לפתרון הבעיה האקולוגית של היערמות מצבורי הצמיגים אשר קשה 

שילוב הצמיגים הגרוסים בתערובות האספלט נעשה . להפטר מהם מבלי לפגוע בסביבה
למתקן ייחודי בו  גומי גרוסמיוספת כמות מבוקרת של " תהליך הרטוב"ב. בשתי שיטות

קשרן זה ". גומי ביטומן"עם תוסף הגומי הגרוס ליצירת קשרן מעורבל ומבושל הביטומן 
) א"תג(תערובת גומי אספלט "מוסף לאגרגטים ולמלאן ובתהליך ערבול רגיל מיוצרת 

בתוספת , הגומי הגרוס, "חצי יבש"בטכניקה השנייה המכונה תהליך ". בתהליך רטוב
תערובת "ספלט לייצור מוסף עם שאר מרכיבי התערובת לערבל הכפות של מפעל הא, משפר

  . א"תג -" גומי אספלט
 החצי בתנאי הארץ  בתהליך " אספלט-גומי"בעבודה זאת נבחנה היכולת לייצור תערובות 

. א"יצרן האספלט לייצור תג/הוכן מפרט מיוחד לקבלן, במשולב עם פרויקט הריבודים. יבש
קות המקדימות  על לקראת הייצור והביצוע הוכנה תכנית מעבדה ייעודית לביצוע הבדי

ומערכות המרשל לתכן תערובות הגומי " טיירק"הכוללות גומי גרוס ממפעל , חומרי הגלם
נערך ייצור ניסיוני במפעל האספלט לבחינת יכולת בהמשך לבדיקות המעבדה . אספלט

א תוך שימוש באמצעי ייצור קיימים כגון המתקן להוספת סיבים "המפעל לייצר את התג
  .א"לתערובות תאמ

  85לאור ההצלחה בהוכחת היכולת נסללו קטעי ניסוי עם תערובות גומי אספלט בכביש 
א בהתאם למפרט מעצ ובנוסף "מ ותג"בקטעי הניסוי נסללו תערובות תא. באזור כרמיאל

. א"נסללה גם תערובת נסיונית קטועת דרוג על פי מפרט מעצ מדינת קליפורניה לתג
התפוררות . של התפוררות  מייד עם תום הסלילהבתערובת האחרונה  הופיעו תופעות 

  . יוחסה בעיקר לטמפרטורה הנמוכה שהייתה באתר במועדי הסלילה של תערובת זאת
נבדקו ותועדו לצורך המשך המעקב לניטור הביצועים של , כל קטעי הניסוי שבוצעו סומנו

  .    האתר תערובות הגומי אספלט לאורך זמן בהשוואה לתערובות הבקרה שיושמו באותו
  

בתנאי הארץ  בתהליך החצי  " אספלט-גומי"היכולת לייצור תערובות את  לבחון  :מטרות
  . תוך שימוש בחמרי גלם מקומיים ובאמצעי ייצור הקיימים במפעלי האספלט יבש

  
ניתן לייצר תערובות גומי אספלט בתהליך חצי יבש באמצעים הקיימים במפעלי    :ממצאים

ניתן להשתמש במתקן למינון סיבים להוספת . א"יצור תערובות תאמהאספלט הערוכים לי
לתערובות אספלט ללא בעיות מיוחדות בשטף ורצף הפעולה של מפעל ) עם תוסף(גומי גרוס 
  .א עם גומי גרוס כתחליף לסיבים"לא ניתן לייצר תערובות תאמ. האספלט

   
. ת לפני שיגורם לאתר הביצועדקו 90א לפרקי זמן של כ "יש צורך להשהות את התג :המלצות

  .א"מעלות צלזיוס בדומה לתערובות תאמ 10 -מומלץ להקפיד על טמפרטורת אתר הגבוהה מ
תערובת גומי , תהליך חצי יבש, תהליך רטוב, גומי גרוס ממוחזר, גומי ביטומן: מילות מפתח

  .תערובת קטועת דרוג בדרוג קליפורניה,  א"תג,  אספלט
  ):ח"דושל  ה( סווג תפוצה 

  לא מוגבל

  ):של עמוד זה ( סווג תפוצה 

  לא מוגבל

  :עמודים ' מס

  )בתוספת  נספחים( 20
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  והסרת אחריות יוצרים  זכויות
  
  
  כללי. א
  

או /למעט צוות המחקר ו –' או צד ג/שלהלן מתייחס אך ורק לכל משתמש ו' וג' האמור בסעיפים ב            
רכים בישראל אשר ביחס אליהם יחול האמור בהסכם שבינם ובין מעצ החברה הלאומית לד, גיאוכום

  .מ"בע
  
  
  זכויות יוצרים. ב
  
  : להלן(מ "ח זה שייכות באופן בלעדי לחברה הלאומית לדרכים בישראל בע"בדוזכויות היוצרים )       1

  , עריכה, עימוד, ניסוחעל , בין השאר, זכויות יוצרים אלו חולשות, למען הסר כל ספק ").החברה"           
  . ח זה"וכל מידע אחר הכלול בדוגרפיקה , פותמ, שרטוטים ,איורים ,תמונות ,תמליל           

  
  אין לשעתק את כולו או חלקו ואין לשלבו בשום , ח זה"בדו עיבוד שינוי או לבצע שום אין)        2

, מאמרים, בחומר מודפס, אינטרנטבאתרי מאגר מידע אחר לרבות שילובו מכל סיבה שהיא 
ם של החברה ושאינם מיועדים לשימוש עבור מיזמים של הוראות   שימוש ומפרטים שאינ

להשכירו  , כולו או חלקו, ח"את הדולשדר  או לפרסם , הפיץל, להעתיקאין , כמו כן. החברה
  .או לסחור בו בכל דרך

  .החברה מאת ,מראש ובכתב ,אם ניתן לכך אישור, כל זאת כאמור למעט          
  
  
  אחריותהגבלת . ג
  

   או/ועלול להיגרם למשתמש ה אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף החברהמקרה לא תחול על בשום           
  מיוחד או, נזק מקרי, מבלי לגרוע מן האמור בין היתר אך, וכולל ח זה"בדוכלשהו עקב השימוש ' לצד ג         
  או נזיקי לגופו או לרכושו  פיכל נזק כס, לרבות אך ללא הגבלה; או כל נזק אחר מכל סוג ומין, תוצאתי          
  . ח זה"בדושימוש לקשורים בכל דרך שהיא  הנובעים או, 'או של צד ג/של המשתמש ו         

  
  שונות. ד
  

ח זה משקף את דעות מחבריו בלבד בדבר העובדות הנתונים הממצאים המסקנות "תוכנו של  דו
  .והלקחים המובאים בו

  . הכרח את ההשקפות  או המדיניות הרשמית  של החברהח איננו משקף ב"תוכן הדו          
  . מפרט  או הנחייה מחייבת , ח זה  כשלעצמו תקן "אין לראות  בדו          
  ח אינו מיועד  לצרכי מכרז  ואין לראות בו אישור למוצר או טכנולוגיה מכל סוג"הדו          
  .  שהוא          
  .  ידוד או פרסומת  לרכישת  מוצר  או טכנולוגיה מכל סוג  שהואח זה  ע"אין לראות  בדו          
  ח  זה נעשה ממניע חיוניות לתוכן   "קבלנים  בדו/ספקים/אזכורם של  שמות  יצרנים           
 . ח בלבד"הדו          



    
  

  סלילה של תערובות גומי אספלט הייצור וה

  בתהליך חצי יבש

  

  םתכן הענייני

  6  ...................................................................................................................................................      מבוא  .1

  6  ......................................................................................................................................    מטרת העבודה  1.1

  6  ..............................................................................................................................  שלבי עבודת המחקר  1.2

  6  ...................................................................................................................  המשתתפים בעבודת המחקר  1.3

  7  ......................................................................................  בדיקות מוקדמות  לחומרי הגלם ולתערובות האספלט  .2

  7  .............................................................................. א בתהליך חצי יבש"חומרי הגלם  המיועדים לייצור תג  2.1

  7  ............................................................................................................................  אגרגטים וחול מחצבה  2.2

  7  .................................................................................................................................  תערובת גומי גרוס  2.3

  8  ....................................................................................................................................  תוסף ווסטנהמר  2.4

  9  .................................................................................................................  הבדיקות המוקדמות לביטומן  2.5

  9  ...................................................................................................................  בדיקות תכן  לתערובות האספלט  .3

  9  ........................................................................................................................בחירת התערובות לביצוע  3.1

  SMA  .........................................................................................................  11בדיקות התנקזות לתערובות   3.2

  11  ..........................................................................................................  מערכות המרשל במעבדת איזוטופ  3.3

  11  ....................................................................................................  ות מרשל במעבדת יצרן האספלטמערכ  3.4

  11  ...................................................................................  קביעת תכולות הביטומן ומרכיבי התערובת לייצור  3.5

  12  ..............................................................................................  הוכחת יכולת לייצור תערובות במפעל האספלט  .4

  14  ................................................................  במסגרת עבודת הריבודים במחוז צפון 85סלילת קטעי הניסוי בכביש   .5

  14  .....................................................................................................  85מיקום ופירוט קטעי הניסוי בכביש   5.1

  16  ...............................................................................................................  תוצאות בדיקות בקרת הייצור  5.2

  16  ...........................................................................................  תוצאות הבקרה בקטעי הניסוי באתר הביצוע  5.3

  18  ..............................................................  א  בדרוג קליפורניה"ק תג"ררות בקטעי הניסוי בשכבת התאהתפו  5.4

  18  ................................................................................................................היערכות למעקב אחר קטעי הניסוי  .6

  18  .....................................................................  עות ניטור המופותמעקב אחר ביצועי שכבות האספלט באמצ  6.1

  19  .....................................................................................  על פני שכבות האספלט FWDתוצאות בדיקות ה   6.2

  19  .....................................................................  תוצאות בדיקות ההתנגדות להחלקה על פני שכבות האספלט  6.3

  20  ..........................................................................................................................  מסקנות וממצאים עיקריים  .7

  20  .....................................................................................................................................    תהליך הייצור  7.1

  21  ..................................................................................................................  המוקדמותתהליך הבדיקות   7.2

  21  ..........................................................................................................................  תהליך היישום והפיזור  7.3

  21  ................................................................................................................................................  מראי מקום  .8

  
  תמונות

   
  8  ..............................................................  .במפעל המינון במתקן ווסטנהאמר גרגירי עם מעורב גרוס גומי: 1 מס תמונה
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 111מתוך  5עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"גיאוּכום בע     

 

  
  
  
  

  טבלאות
  

  7  .........................................................................  רוויה  האספלט ממפעל הבזלת אגרגט תכונות –  1.1' מס טבלה

  7  ........................................................................  רוויה  האספלט ממפעל  המחצבה חול תכונות –  1.2' מס טבלה

  8  ......................................................................................................................  הגרוס הגומי דרוג: 2 מס טבלה

  10  ...........................................................................  המעבדה בבדיקות שדווחו כפי הביטומן תכונות: 3 מס טבלה

  10  ......................................................................  רגילות ותערובות א"בתג האגרגטים דרוג מעטפות:  4' מס טבלה

  12  ..........................................................  המרשל למערכות בהתאם האספלט תערובות תכונות ריכוז:  5 מס טבלה

  13  .............  האספלט תערובות של הייצור במהלך השוטפות והבדיקות היכולת הוכחת בדיקות תוצאות:  6 מס טבלה

  17  ...................................................................  הניסוי בקטעי האספלט תערובות של ההידוק דרגות:   7 מס טבלה

  19  ....................................  הניסוי קטע נתיב לאורך,  מרכזית שקיעה,  FWD ה בדיקות תוצאות רכוז:  8 מס טבלה

  20  ...................  הניסוי בקטעי הנתיב לאורך המרקם ועומק להחלקה ההתנגדות בדיקות תוצאות ריכוז:  9 מס טבלה

  

  
  איורים

  
  14  ........................................................................................................  .85 בכביש הניסוי קטעי מיקום:    1 מס איור
  15  ........................................................................................................  .85 בכביש הניסוי קטעי  סימון:    2 מס איור
  15  ..................................................  .הניסוי בקטעי השונות התערובות של הגלילים ומספור הביצוע גזרות:    3 מס איור
  18  .............................................................................................  85 בכביש, באתר מגלעינים  החלל אחוז  :4' מס איור

  

  
  

  נספחים
  

  22  ....................................................................................  יבש בתהליך ביטומן גומי לייצור מיוחד מפרט 'א נספח

  29  ...................................................................................................  המעבדה לביצוע הבדיקות פרוגרמת 'ב נספח

  36  ..................................................................................................................  הביטומן בדיקות תוצאות 'ג נספח

  43  ......................................................................   איזוטופ מעבדת האספלט תערובות לתכן מרשל מערכות 'ד נספח

  55  ...................................................................................האספלט יצרן של תערובת לתכן מרשל מערכות 'ה נספח

  65  ................................................................................  האספלט במפעל היכולת הוכחת לקראת היערכות 'ו נספח

  69  .........................................................................................................  במפעל היכולת מהוכחת תמונות 'ז נספח

  73  ..................................................................................  באתר אספלט תערובות בקרת ובדיקות דיווחים 'ח נספח

  90  ....................................................................................................................  הביצוע ממהלך תמונות 'ט נספח

  93  .........................................................................................  א"תג ק"התא בקטעי מההתפוררות תמונות 'י נספח

  96  ................................................................................................  הניסוי בקטעי המופות ומידות מיקום יא נספח

  104  ..........................................................................................................  הניסוי בקטעי FWD מדידות 'יב נספח

  111  ...................................................................  הניסוי בקטעי המרקם ועומק  להחלקה התנגדות בדיקות 'יג נספח
  

    



 

 111מתוך  6עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"גיאוּכום בע     

 

  סלילה של תערובות גומי אספלט הייצור וה

  י יבשבתהליך חצ

  מבוא  .1

  מטרת העבודה 1.1

שילוב של צמיגים גרוסים ממוחזרים בתערובות האספלט הינו תהליך המיושם בארצות שונות ברחבי 

הנחת העבודה היא כי שילוב הצמיגים הגרוסים הינו תהליך המשפר את . ב"בעיקר בארה, העולם

הבעיה האקולוגית הקשרן הביטומני של תערובות האספלט חד ומאידך תהליך זה מסייע לפתרון 

  .ההולכת המחריפה של הצטברות מצבורי הצמיגים אשר קשה להפטר מהם מבלי לפגוע בסביבה

תהליך "בטכניקה אחת המכונה ה. שילוב הצמיגים הגרוסים בתערובות האספלט נעשה בשתי שיטות

תוסף הביטומן עם  למתקן ייחודי בו מעורבל ומבושל גומי גרוסמיוספת כמות מבוקרת של " הרטוב

הגומי ביטומן מוזרם למערכת הביטומן של מפעל , הקשרן". גומי ביטומן"הגומי הגרוס ליצירת קשרן 

  ".  גומי אספלט"האספלט ליצירת תערובת אספלט 

משפר מוסף לערבל פולימר הגומי הגרוס בתוספת , "חצי יבש"המכונה תהליך ,  בטכניקה השנייה

אנרגיית הערבול במפעל . ים לייצור תערובות אספלטיחד עם כל החומר  הכפות של מפעל האספלט

להתחברות  תוסף הגומי עם הקשרן   מסייעת , האספלט והשהיית תערובות האספלט במחסני המפעל

כמות הצמיגים הגרוסים הניתנים להוספה הינה . א"תג "תערובת גומי אספלט"ליצירת ביטומני 

  . ובנמוכה יותר בתהליך החצי יבש בהשוואה לתהליך הרט

בתהליך  ,א"תג "אספלט-גומי"מטרת עבודה זאת היא לבחון את יכולת הייצור והייצור של תערובות 

      .  כפי שהוא מתואר לעיל ועם אמצעי הייצור הקיימים במפעליםבתנאי הארץ החצי יבש 

  שלבי עבודת המחקר  1.2

רים פרופ יעקב אוזן י החוק"נרחבת המנוהלת עעבודת מחקר טכניוני מ הינה חלק עבודת מחקר זאת 

ט השונות בסדרות של אספלהגומי תערובות כל  נים ביצועי נבחבעבודת מחקר . ר אריה סידס"וד

  .שלב עבודה זה הוא נדבך אחד מעבודת המחקר הכללי. מבחנים מתקדמים

 סדרה של מסמכים מנחים  ,פ בחברה הלאומית לדרכים "באגף המוהוכנה שלב עבודה זה  יישום ל

  :המסמכים מפורטים להלן. את דרך הפעולה והתקדמות הפרויקט התוואשר 

  .מפרט הריבודים המיוחד לעבודות ריבוד ואחזקה במרחב צפון  של החברה הלאומית לדרכים –א   

  . )'נספח א( בתהליך חצי יבשמפרט מיוחד לייצור וסלילה של  תערובות גומי אספלט  –ב   

  . )'נספח ב( רכות לייצור גומי אספלט בתהליך חצי יבשפרוגרמת בדיקות מעבדה לקראת ההיע   -ג   

  :ל כללו "ח הנוכחי והנסמכים על המסמכים הנ"שלבי עבודת המחקר המתוארים בדו

  בדיקות מעבדה כולל תכנון תערובות ) 1

  ניסוי הוכחת יכולת במפעל ) 2

  כים כחלק מתוכנית הריבודים של החברה הלאומית לדר 85סלילת קטעי ניסוי בכביש ) 3

  . מעקב ראשוני על ביצועי התערובות שנסללו) 4

   בעבודת המחקרהמשתתפים  1.3

מרדכי : קבלן פיזור/יצרן אספלט.  יבגני ארצב, פ"אגף מו, החברה הלאומית לדרכים: ייזום

 :חוקרים ראשיים. מ"גיאוּכום בע, נתן הוניג אדי רוזנפלד :ניהול פרויקט ריבודים. מ"בנימין ובניו בע

 .איזוטופ: מעבדה לבדיקות מוקדמות. טיירק :גומי גרוסספק . ר אריה סידס"ד, אוזןפרופ יעקב 
  מ "גיאוּכום בע, מ אמנון רבינא"הח :פ"ניהול פרויקט מו
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  בדיקות מוקדמות  לחומרי הגלם ולתערובות האספלט .2

  א בתהליך חצי יבש"חומרי הגלם  המיועדים לייצור תג 2.1

להיות חומרים   בחרובות הגומי אספלט ובתערובות הבקרה נאשר יועדו לשימוש בתערו חומרי הגלם 

לתערובות  . סטנדרטיים כמקובל במפרטי העבודה ובתקן הישראלי ליישום בתערובות אספלט עליונות

עם ) כולל סיבים( SMAובדרוג  Sמ בדרוג "מ 19הבקרה  נבחרו תערובות עם אגרגט בזלתי בגודל 

ג רובדמן בו יעשה שימוש יהיה וטייסיון נקבע כי סוג הבבתערובות הנ.  PG70-10ביטומן בדרוג 

PG68-10.  

  

  וחול מחצבהאגרגטים  2.2

 צבתחי נציג מעבדת איזוטופ  במפעל האספלט של הקבלן מרדכי בינימין במ"האגרגט הבזלתי נדגם ע

תכונות האגרגט וחול המחצבה מפורטות .  היות ומפעל זה נועד לייצור התערובות לניסוי בשטח, רוויה

בדרישות התקן הישראלי  ים עומדוחול המחצבה כפי שניתן לראות האגרגט . ןלהל 1בטבלה מס 

  . 'ומפרט החברה הלאומית לדרכים לאגרגט לאספלט סוג א

  ממפעל האספלט  רוויהתכונות אגרגט הבזלת  –  1.1' טבלה מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  תכונות חול המחצבה  ממפעל האספלט  רוויה –  1.2' טבלה מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  תערובת גומי גרוס 2.3

דרוג ". טיירק"י טכנאי מעבדת איזוטופ אצל יצרן הצמיגים הגרוסים "תערובת הגומי הגרוס נדגמה ע

 גומי הגרוסכפי שניתן לראות דרוג ה. 2' מובא להלן בטבלה מס דההצמיגים שנתקבל בבדיקות המעב

  . המיוחד שנקבע לעבודה זאת עמד בדרישות המפרט

  

  

  פוליה
19 – 14 

  עדש
14 – 9.5  

  שומשום
9.5 – 4.75  



 

 111מתוך  8עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"גיאוּכום בע     

 

   וג הגומי הגרוסדר: 2טבלה מס 

  עובר נפה עבור  % 

  
 נפה

  תוצאה  תחום דרוג נדרש

  ) מ"מ 2.36( #8
  )מ"מ  2.0(  #10
  )מ"מ 1.18( #16
  )מ"מ 0.60( #30

  )מ"מ 0.30(# 50
 )מ"מ 0.075( #200

100  
95-100  
40-80  
5-30  
0-15  
0-3 

100  
99  
57  
14  
0  
0  

  

  

  

   תוסף ווסטנהמר 2.4

יכולת ההתקשרות  המשפר את תוסף על בסיס פולימרי  הינו(Vestenhammer) המר נתוסף הווסט

 ,בתוסף הפולימרי מסוג זה. הגומי הגרוסתכולת מ 4.5%התוסף מהווה . של הגומי לקשרן הביטומני

-ב אשר מייצרים את הגומי"נעשה שימוש נרחב במפעלים בארה , גרמניה, Evonicי חברת "מיוצר עה

מרכיב מתכולת גומי נעשה בהתאם להמלצת יצרן ל כ"תכולת  התוסף הנ. אספלט בתהליך היבש

אשר לה ניסיון ביישום תערובות מסוג , ב"ארה, של מדינת פלורידה DOTהתוסף ובהמשך להמלצות 

  .מהקשרן הביטומני 10%כולל התוסף מהווה , תכולת הצמיגים הגרוסים בתערובת האספלט. זה

י נציג "נדגם ע,  ודל של מספר מילימטריםבג )Pellets( ם כדורייםהמופיע בתצורה של גרגרי, התוסף

הערבוב בשיעור , לצורך הבדיקות המוקדמות. המעבדה כאשר הוא לא היה מעורבב עם גומי הגרוס

  . מתכולת הצמיגים הגרוסים נעשה בצורה מבוקרת במעבדה 4.5%ל של "הנ

ם הגרוסים עם נערך ערבול של  התוסף אצל יצרן הצמיגי, לעת אספקת הגומי הגרוס למפעל האספלט

    .מכמות הגומי הגרוס 4.5%הגומי הגרוס סופק מהמפעל בתכולה של . ערבול תעשייתיייעודי למתקן 

  

  .גומי גרוס מעורב עם גרגירי ווסטנהאמר במתקן המינון במפעל: 1מס תמונה 
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    מוקדמות לביטומן הבדיקות ה  2.5

בהתאם לדרישות המפרטים  טומנים בדרוג סטנדרטיאשר נבחרו לביצוע הבדיקות היו ביהביטומנים 

ביותר המוגדר בתקן הישראלי " רך"כביטומן הבסיס לייצור גומי אספלט נבחר הביטומן ה. והתקן הישראלי

לצורך ביצוע  .לביטומן זה הוספו הביטומן הגרוס עם הפולימר המשפר. PG68-10 בדרוגדהיינו ביטומן 

סיון לערבב במעבדה את כל רכיבי הגומי ביטומן מתוך שאיפה ינעשה נ ,בדיקות הביטומן הזה המשופר בגומי

למרות שכאמור במחקר ( לקבל מוצר הומוגני דומה לזה שאמור להתקבל בגומי ביטומן המיוצר בשיטה רטובה

נבחר לשמש כביטומן של   PG70-10ביטומן  .")רטוב"ולא " חצי יבש"הנוכחי תהליך יצור התערובת הינו 

    . קרהתערובות הב

תכנית הבדיקות כוללת סדרה . במסמך זה' בנספח ב תמפורטהמוקדמות במעבדה בדיקות התכנית 

ולתקן )  SHRP לפי פרוטוקול DSR בדיקות(בתוקף ש 161 של בדיקות התאמה לתקן הישראלי

  . להלן 3בטבלה מס תוצאות בדיקות ההתאמה מובאות ). תקן הצמיגות(הישראלי בגרסתו הקודמת 

  :ת הבדיקות עולות מספר עובדותוצאומת

  .לדרישות התקן הישראלי שבתוקף נו עתכונות הביטומנים הסטנדרטיים   .א

 AC-30ל    PG68 ביטומן, הישן גם לדרישות תקן הצמיגות ל תאמו"תכונות הביטומנים הנ  .ב

  . בהתאמה AC-40ל  PG70 וביטומן

. מאד" קשה"ים של ביטומן מציג ערכ) ווסטנהאמר+  גומי גרוס(עם המוספים   PG68הביטומן   .ג

בלתי ניתנים  היוערכי הצמיגות האבסולוטית , גבוהים מעבר לתחום התקןהיו   DSRערכי ה 

  . מאד גבוהים R&Bמאד נמוכים וערכי ה היו ערכי חדירות , למדידה

פרק הזמן . נתקלה בקשיים בערבול הביטומן הנבדק עם תוספת הצמיגיםדיווחה כי ידגש כי המעבדה 

לא נערכה סדרת בדיקות על מנת לבדוק את פרק הזמן ,  ואולם. שעה וחצינערך הערבול היה כ אשר בו

נערכו בדיקות  כמוכן לא  . הנדרש על מנת לוודא המסה מלאה של הגומי בביטומן  האופטימלי 

בהחלט ייתכן כי לא כל החומר הומס . להבטיח כי הערבול היה אחיד וכי כל התכונות  התייצבו

  . מיקרון 250לביטומן מסוג זה המכיל חלקיקים הגדולים מ  לישום היה ניתן תקן לא ובהתאם ה

הוא כי בשלב הוספת הגומי הגרוס עולה הקושי בוודאות עליו ניתן להצביע היחיד הממצא , בהתאם

   .  של הקשרן ביטומני באופן משמעותי

  

  בדיקות תכן  לתערובות האספלט .3

  תערובות לביצועבחירת ה 3.1

א מסוג "תערובות תג ;סוגי תערובות שוניםב תוכננו לביצוע ספלטיות בקטעי הניסוי השכבות הא

   .מעצבדרוג המוגדר במפרט ,  ותערובות הבקרה בהתאמה  SMA –א "תאמ,  S –מ "תא

, א בדרוג הדומה לתערובת המקובלות במדינת קליפורניה"תגק "תאתערובת תוכנן שימוש בבנוסף 

תחומי הדרוג . )ARHM-GG )Asphalt Rubber Hot Mixture-Gap Gradedתערובת מסוג 

  : המתוכננים לתערובות האספלט מפורטים בטבלה שלהלן
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תכונות הביטומן כפי שדווחו בבדיקות המעבדה: 3טבלה מס   

סעיף 
הבדיקה 
 בתקן

 סוג הביטומן התכונה הנבדקת 

 הערות 
 PG 70-10 PG 68-10 PG 68-10 

 משופר

   kPa 70.9 69.1 >112 1ב )  C( ורה טמפרט 1.א

רדיאן  10גזירה דינמית בתדירות של  2.א
 ) C( בטמפרטורה ) kPa(לשניה 

 מעלות צלזיוס 76 68 70

1.11 1.15 54   
   kPa (  1.11 1.15 39.8(מודול גזירה קומפלקסי  3.א
   47.6 85.5 85.9 זווית מופע 4.א
   11.97 12.0 12.0 (%)פליטודת העיבור מא 5.א

לא ניתן  3138 4426 פואז, צ 60צמיגות דינמית ב  ב
   לביצוע

   59818 517 612 סנטיסטוקס, צ 135צמיגות קינמטית ב  ג
שנ  5גר במהלך  100עומס (צ  25חדירות ב  ד

   14 48 46 ])ממ 0.1[
   94 55 56 )צ( B&Rנקודת התרככות  ה
   3.5 100< 85 )מ"ס(מ לדקה "ס 5, צ 25רקיעות ב  ו
לאחר ) מ"ס(מ לדקה "ס 5, צ 25רקיעות ב  ז

TFOT 10 14 3   
  

 
 

  
  א ותערובות רגילות"מעטפות דרוג האגרגטים בתג:  4' טבלה מס

  
  
  נפה
 

  
  תחומי הדירוג של תערובות האספלט  לפי אחוז עובר נפה 

 
  
 מ"מ

  
 'מס

  
  מ "תא

 )¾("מ "מ 19

  
 מ "תא-א"תג

מ "מ 19

  
  א "תאמ

מ "מ 19

  
  א "אמת-א"תג

 )¾("מ "מ 19

א "תג
  קליפורניה
ARHM-

GG  
מ "מ 19

")¾( 

25.0 ")1( ----- ----- ----- -----  ----- 
19.0 ")¾(100100100  100 100 
12.5 ")½(90-9590-9590-9590-95 90-100 
9.5 ")⅜( 70-7570-7525-3025-30 79-92 

4.75 )4#(32-3732-3720-2520-25 28-42 
2.36 )8#( ----- ----- ----- ----- )15-25*( 
2.0 )10#(23-2723-2715-2515-25 13-23 

0.85 )20#(12-1612-16 ----- ----- 12-17 
0.60 )30#( ----- ----- ----- ----- )5-15(* 
0.425 )40#(9-139-13 ----- ----- 9-14 
0.180 )80#(7-107-10 ----- ----- 3-10 
0.075 )200#(5-85-88-118-11 2-7 

  רניהוקליפמפרט  פ "נדרש עהדרוג התחום  –למידע בלבד  - *
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   SMAבדיקות התנקזות לתערובות  3.2

לייצור תערובות הגומי אספלט נקבע כי הזרמת הגומי הגרוס לתערובות האספלט תעשה באמצעות 

בהעדר . ואספלט שקט SMAוג המתקן להוספת סיבים המשמש לייצור תערובות האספלט  מס

בשלב ראשון נבחנה במעבדה תכונת ההתנקזות בתערובת , אפשרות להזרים גם סיבים וגם גומי גרוס

דקות בתנור בדומה לזמן ההשהיה המתוכנן בפועל  90התערובות הושהו כ .  ללא סיבים SMAה 

  . בייצור

בתכולות . )מקסימום 0.15%( לדרישהמאד ביחס ערכי ההתנקזות שנתקבלו במעבדה היו גבוהים 

. 1.0%ל  0.6%נתקבלו ערכים בתחום שבין )  הנמוכים מהאופטימום( 5.4%ו  5.3%ביטומן של

  . 0.5%ל  0.3%נתקבלו ערכים בתחום שבין  5.0%בתכולות ביטומן של 

נמצא כי ערכי  במפעלם ג . ניסיון נוסף נערך מאוחר יותר במפעל האספלט במהלך הוכחת היכולת

התערובת צר ובהתאם הוחלט כי לא תי. ות גבוהים בהרבה מעבר לדרישה המפרטיתההתנקז

  . ללא סיבים, א "תג SMAהניסיונית ה 

  .בקרה בלבדלכתערובת  –סטנדרטית  SMAבפרויקט נעשה שימוש בתערובת 

  

  

  מערכות המרשל במעבדת איזוטופ 3.3

זוטופ לתערובות האספלט י מעבדת אי"במסמך זה מובאות מערכות המרשל אשר בוצעו ע' בנספח ד

  . השונות

הושהו ) והתוסף הפלימרי(הגומי הגרוס , א לאחר ערבול האגרגט עם הביטומן"יודגש כי תערובות התג

  . בטרם הודקו הגלילים להשלמת ביצוע מערכת המרשל ה וחציבתנור לפרק זמן של כשע

   

  מערכות מרשל במעבדת יצרן האספלט 3.4

י בקר "ת המרשל לתערובות האספלט השונות אשר בוצעו עבמסמך זה מובאות מערכו' בנספח ה

  . האספלט של הקבלן במעבדת יצרן האספלט

 ה וחציכשעבתנור לפרק זמן של גם כן הושהו , בדומה לתהליך שבוצע במעבדת איזוטופ, תערובות אלו

  . בטרם הודקו הגלילים להשלמת ביצוע מערכת המרשל

  

  

  בת לייצורקביעת תכולות הביטומן ומרכיבי התערו 3.5

להלן מרוכזות תכונות תערובות האספלט בהתאם לתוצאות  שנתקבלו ממערכות  5בטבלה מספר 

א המאושרת היא התכולה אותה המפעל מזרים בפועל "תכולת הביטומן בתערובת התג. המרשל

לאחר השלמת בדיקות המעבדה נקבע כי לקטעי הניסוי ייעשה שימוש ,  כאמור. JMFבמסגרת ה 

  PG70מ אשר נבדקו עם ביטומן "א ותערובת התא"תערובות התאמ.  בלבד תות ניסיוניובשתי תערוב

   .ישמשו כתערובות בקרה לתערובות הניסיון
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  ריכוז תכונות תערובות האספלט בהתאם למערכות המרשל:  5טבלה מס 

סוג 
 תערובת

 עובר %קו דרוג 
   צפיפות חוזק אחוז       צפיפות תכולת
 VMA אפקטיבית משתייר חלל התנקזות נזילות יציבות דהמעב ביטומן

"ק) (%) #200 #80 #40 #20 #10 #4 "3/8 "1/2 "3/4 מ/ג "ק) (%) (%) ("0.01) ("0.01) ('ליבר) (ק" מ/ג    (ק"

 ,SMAבזלת 
PG70 100 93 28 25 18       9 5.7 2,370 1,700   0.05 6.4 90 2,780 18.5 

, מ"בזלת תא
PG70 100 91 74 36 24 14 11 8 5.5 4.4 2,380 2,780 11   6 88 2,724 15.5 

, מ"בזלת תא
 15.4 2714 92 6   9 3,050 2,370 4.5 5.5 8 11 14 24 36 74 91 100 א"תג

, ק"בזלת תא
 15.2 2702 94 5   10 3,020 2,380 4.7 5 7 11 14 21 38 83 95 100 א"תג

  

  

  הוכחת יכולת לייצור תערובות במפעל האספלט .4

במפעל ופיזור תערובות האספלט ייצור להוכחת יכולת נערך הקבלן לביצוע  16/12/10בתאריך ה 

מבעוד ההיערכות לביצוע הוכחת היכולת נעשתה בהתאם להנחיות אשר הועברו . האספלט ברוויה

  .'ריכוז ההנחיות מפורט בנספח ו. מ"החי "עמועד 

  :לט בהתאם לסדר שלהלןנבדקו תערובות האספו,  במהלך הוכחת היכולת יוצרו

 PG70ביטומן  ,מ"מ 19מ בזלת "תערובת תא .1

 ).כולל תוסף( גומי גרוס+   PG-68ביטומן  ,מ"מ 19א "תג, מ"תערובת תא .2

 ).כולל תוסף( גומי גרוס+   PG-68ביטומן , מ "מ 19, קליפורניה) GG(ק "תערובת  תא .3

 . התנקזות בלבדלבדיקת , גומי גרוס+   PG-68ביטומן ,  מ"מ 19א "תערובת תאמ .4
  

הטבלאות כוללות את . לעיל 6תוצאות הבדיקות של התערובות השונות מובאות בסדרת הטבלאות מס 

  . 85תוצאות הבקרה ממהלך הוכחת היכולת במפעל ובהמשך ממהלך אספקת התערובות לכביש מס 

יסה אל אזור פוזרו בחלקות ניסיון אשר הוכנו לשם כך בכנ, א"למעט תערובות התאמ, ל"הנ תותערובה

  . מ"ס 15 – 13התערובות  פוזרו בשתי שכבות בעובי כולל של כ .  המפעל

ראה (מתוך חלקות הניסיון ניטלו מדגמים מנוסרים אשר  הועברו להמשך ביצוע בדיקות במעבדת הטכניון 

  ). סדרת תמונות בנספח ז

רובת המיוצרת לפרק זמן במהלך הוכחת היכולת ניטלו בדיקות מייד לאחר הייצור ולאחר השהיית התע

בתערובות אשר נבדקו מייד לאחר הייצור ניתן היה להבחין בשאריות גומי בתוך המדגם . של  כשעה וחצי

  . התחברו עם הביטומן בפרק הזמן הקצר/פתיתי  הגומי לא נמסו. של האספלט אשר עבר מיצוי

ל שאריות של גומי בתערובת וכמו לא הובחנו  כ,  דקות 90כי לאחר פרק הזמן של ההשהיה של ה ,  יודגש

  .   כן כמעט ולא הורגש הריח של  הגומי השרוף
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  של תערובות האספלטבמהלך הייצור תוצאות בדיקות הוכחת היכולת והבדיקות השוטפות :  6טבלה מס 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

מרשל
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פלט תאמו תכולות הביטומן כמו כלל תכונות תערובות האס, דרוגי התערובות,  במהלך הוכחת היכולת

  . לתוצאות הבדיקות אשר הוצגו במערכות המרשל

ל במהלך הוכחת היכולת הצדיקה את ההחלטה שנתקבלה ליישם את התערובות בקטעי "הנההצלחה 

  . 85הניסוי הלכה למעשה בכביש מס 

  

  

 במסגרת עבודת הריבודים במחוז צפון 85סלילת קטעי הניסוי בכביש  .5

  85מיקום ופירוט קטעי הניסוי בכביש  5.1

קטעי .  הכוללים את תערובות הגומי אספלט קטעי הניסוי 85נסללו בכביש  2010במהלך חודש דצמבר 

 מסלול ב 85העבודה בוצעה בכביש  . הניסוי נסללו על גבי שכבה תחתונה אשר נסללה על שטח שקורצף

י הקבלן "וצעה עהעבודה ב). 2ו  1מס  יםראה איור(  21.509מ  "עד ק  23.260מ  "בין הק, לכיוון מערב

. מ"ום בעי נתן הוניג ואדי רוזנפלד מחברת גיאוּכ"ניהול פרויקט הריבודים בוצע ע. בנימיןמרדכי 

טון של תערובות  1,485כ  מתוכן , טון  של תערובות אספלט 2,482כ בשכבה העליונה כ פוזרו "בסה

  . אספלט נסיוניות

  .85מיקום קטעי הניסוי בכביש :    1איור מס 

  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

קטע הניסוי מתחיל בתערובת בקרה מסוג . 85הנחת התערובות בכביש  מפורט מיקום  2באיור מספר 

באיור . בת בקרהוא אשר גם כן מהווה תער"מ ומסתיים  בקטע של תערובות תאמ"מ 19מ בזלת "תא

  . ועובי מתואר סדר הנחת תערובות האספלט ומספור הגלילים לנטילה לביצוע בדיקות צפיפות 3מס 
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  .85קטעי הניסוי בכביש  סימון :    2איור מס 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .של התערובות השונות בקטעי הניסויומספור הגלילים גזרות הביצוע :    3איור מס 
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  תוצאות בדיקות בקרת הייצור  5.2

האספלט ברוויה מרוכזות  תוצאות בדיקות בקרת האיכות של תערובות האספלט אשר יוצרו במפעל

, צפיפות התערובות ואחוזי החלל , תכולות הביטומן, הטבלה מציגה את ערכי הדרוג . 6' בטבלה מס

התערובות עמדו בדרישות המפרט , בהתאם לתוצאות הבדיקות. והנזילות  תוצאות בדיקות היציבות

ניתן להבחין בחריגה  GGבתערובת ה . בהתאמה למערכות המרשל אשר בוצעו בבדיקות המוקדמות

  . VMAה ערכי קלה ביותר בנושא אחוז החלל ו

  

  תוצאות הבקרה בקטעי הניסוי באתר הביצוע  5.3

במהלך הבקרה  תעד  . י מהנדס  בקרת איכות מטעם חברת יריב הנדסה"עבודת הפיזור לוותה  ע

 המעקב אחר טמפרטורת תערובות, מהנדס בקרת האיכות את תהליך העבודה והיישום לרבות

ממעקב הטמפרטורות ניתן לראות כי  .'רשימות התיוג של בקרת האיכות מצורפות בנספח ח. האספלט

צ  150מ ובסביבות ה "צ בתערובת התא 140הטמפרטורות של תערובות האספלט היו גבוהות מ 

  . צ 150א הטמפ היו גבוהות מ "בתערובת התאמ. א"בתערובות התג

יש להדגיש כי  ,יחד עם זה. יעו המשאיות אל האתרגרגע שהמהלך הביצוע היה שוטף ללא עיכובים מ

צא דופן וא קליפורניה היה י"במהלך הידוק התערובות הובחן כי מקדם ההידוק של התערובת תג

היה צורך להעלות . )ר תמונות בנספח ט( א אשר יושמו באתר"מ והתאמ"בהשוואה לתערובות התא

השכבה מפלס מנע מהפחתה משמעותית של ית להאת מפלס העובי של השכבה לפני ההידוק על מנ

  . ביחס לנדרש

  

בהתאם לסוגי התערובות ומיקומן באתר נערכה סדרה של קידוחים לבחינת דרגות ההידוק והעובי של 

דרגות ההידוק והעובי של להלן מובאות תוצאות הבקרה של  7בטבלה .  התערובות אשר יושמו באתר

  . 'ת הבדיקה מובאות בנספח חתעודו. שכבות האספלט בקטעי הניסוי

  

כ "דרגות ההידוק היו בד. בהתאם לתוצאות ניתן לראות כי עובי השכבות עמד בדרישות המפרט 

לא נדרש פרוק של השכבה בגין . תקינות ואולם מקומית נתקבלו חריגות המחייבות ניכוי קל בתשלום

  .החריגות שנתקבלו

  

בעמודה אחרונה של הטבלה מופיע . חוזי החלל באתרלהתרשמות נוספת  חושבו בגלילים שניטלו גם א

הקריטריון . 4פיזור  ערכי אחוזי החלל בתערובות השונות מובא גם באיור מס .   פרוט של אחוזי החלל

בהשוואה לצפיפות  100%ל  97%המפרטי להידוק התערובות מגביל את דרגת ההידוק לתחום שבין 

מעבר  3%פה בשטח אמור להיות גבוה  בכ אחוז החלל המצו ,בהתאמה. המתקבלת במעבדה

א "ק תג"ניתן לראות כי בתערובות תא). ק"לתא 5%מ ו "לתא 6%(לקריטריון המפרטי במעבדה

בתערובות .  קליפורניה אחוז החלל המתקבל הוא גבוה יחסית בהשוואה לגבול הקריטריוני המצופה

בשטח התכנס לתחום המצופה  בתערובות הבקרה אחוז החלל. א אחוז החלל היה גבולי"מ תג"התא

   .כנדרש

  

התוצאות שנתקבלו  היו נמוכות . י מעבדת הבטחת איכות"דרגות ההידוק בתפרי העבודה  נבדקו ע

  . י בקרת האיכות ואולם בתחום המפרט ללא צורך בפירוק קטעי העבודה"יותר מאשר דווח ע



    

  דרגות ההידוק של תערובות האספלט בקטעי הניסוי:   7 מס טבלה

  

  

  

  

   



    
  

  85 בכביש, באתרמגלעינים   אחוז החלל  :4' איור מס

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    בדרוג קליפורניה א "תגק "תאה סוי בשכבתיהתפוררות בקטעי הנ 5.4

בשבועות הראשונים לאחר הסלילה   ,הניסוילרבות קטעי  ,הביצועאחר קטעי השגרתי במהלך המעקב 

גבלו לקטע וההתפוררויות ה). 'ראה תמונות בנספח י(יסוי החלו להראות סימני התפוררות בקטעי הנ

  . א בדרוג קליפורניה"ק תג"הניסוי המורכב מתערובת  התא

בדיון שנערך דווח המידע . פ בחברה הלאומית לדרכים"לאגף מועם התהוותו נושא ההתפוררות דווח 

  .בשטח גע לאתר הביצוע לרבות טמפרטורות  ההידוק דרגות ההידוק ואחוזי החללבנו

וכי תערובות מעלות  צלזיוס  10מ כמסקנה מהדיון עלה החשש כי טמפרטורת הסביבה הייתה נמוכה 

בדבר רגישות תערובות , מידע תומך למסקנה זאת. א הינן רגישות לטמפרטורה סביבה נמוכה"התג

 סוכם כי. ב"נמסר בברור שנערך עם עמית מפלורידה ארה, נמוכותסביבה מסוג זה לטמפרטורות 

לטמפרטורת סביבה אשר לא תהיה נמוכה מ כ  של תערובות אלה  יש להגביל את יישומן בשלב ראשון 

  . א"מעלות צלזיוס בדומה לתערובת תאמ 10

  

 היערכות למעקב אחר קטעי הניסוי .6

  מעקב אחר ביצועי שכבות האספלט באמצעות ניטור המופות 6.1

ו פלטות מתכת בתחתית השכבה  מיקום הונח, לפני יישום שכבת האספלט בכל קטע, במהלך הביצוע

נקדחו חורים בנקודות אלה ובתוך הקידוחים , לאחר השלמת יישום השכבה. הפלטה נמדד במדויק

  . )ר תמונות בנספח יא( יערך מעקב לארך זמן על ביצועי השכבה ןהונחו מופות אשר באמצעות

מובא ריכוז של , בנוסף. הניסוי בנספח יא לדוח זה מובא באופן מפורט מיקום כל המופות לארך קטעי

  . י מבדקת הבטחת האיכות"אשר בוצעו ע, בכל נקודהתוצאות מדידות העובי  הראשוניות 
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  על פני שכבות האספלט FWDתוצאות בדיקות ה  6.2

על פני השכבות האספלטיות    FWDעם סיום הביצוע נערכו באמצעות מעבדת איזוטופ בדיקות 

ניתוח הפרמטרים  .בתוצאות הבדיקות מפורטות  בנספח י. 85העליונות בקטעי הניסוי בכביש 

  .להלן 8הסטטיסטיים של המדידה מובא בטבלה 

  

  לאורך נתיב קטע הניסוי , שקיעה מרכזית,  FWDרכוז תוצאות בדיקות ה :  8מס  טבלה

 Sמ "תא  Sמ "תא פרמטר נתיב
 א"תג

א "ק תג"תא
GG 

א "תאמ
SMA 

כל קטע 
 הניסוי

 Average 376.4 218.9 210.4 292.4 259.0 6נתיב 
STD 67.5 68.5 87.8 133.8 107.9 
CV 18% 31% 42% 46% 42% 
Min 267.0 91.0 68.0 115.0 68.0 
Max 500.0 349.0 366.0 530.0 530.0 

 Average 463.0 281.6 261.5 402.6 331.8 8נתיב 
STD 172.2 108.0 55.3 141.0 138.6 
CV 37% 38% 21% 35% 42% 
Min 173.0 111.0 151.0 252.0 111.0 
Max 614.0 568.0 364.0 650.0 650.0 

  

  

 גבוהה ההתנועה הכבדה הינ בהתאם לתוצאות הבדיקות ניתן לראות כי השקיעה המרכזית  בנתיב

מקדם השונות בשאר הקטעים , למעט קטע אחד. מאשר בנתיב התנועה הקלה בכל קטעי הניסוייותר 

קיימים הבדלים בממוצעי השקיעה המרכזית בין ). 20%(ריון המפרטי לכביש חדש גבוה מהקריט

  . הקטעים השונים

  . יש לעקוב אחר התפתחות הבדלים אלה במהלך השנים במסגרת המעקב אחר קטעי הניסוי

  

  תוצאות בדיקות ההתנגדות להחלקה על פני שכבות האספלט 6.3

ביצוע נערכו בדיקות התנגדות להחלקה  כחודש וחצי לאחר השלמת 2011במהלך חודש פברואר 

ם אותן מנהלת החברה "המדידות בוצעו במסגרת בדיקות המנ. ומדידת עומק המרקם בקטעי הניסוי

  . Grip Testerי מבדק הצפון באמצעות מערכת ה "הבדיקות בוצעו ע. הלאומית לדרכים באפן שוטף

גה גרפית של תוצאות המדידה בכל הנספח כולל הצ. 'תוצאות הבדיקות מובאות בפירוט בנספח יג

. בנפרד וכן את הפירוט של כל תוצאות הדיווח של המעבדה) 8 ו 6 מס ים בנתיב(מקטע של הניסוי 

  .להלן 9ניתוח הפרמטרים הסטטיסטיים של המדידה מובא בטבלה 

בין השאר מעודכנים . בימים אלה מעדכנת החברה הלאומית לדרכים את המפרט לעבודות אספלט

וה   Dynatestריונים לקבלה שכבת אספלט באמצעות מערכות המדידה המתקדמות מסוג הקריט

Grip Tester של  מיםסולם הערכים נקבע בהתאם למקד. למדידת ההתנגדות להחלקה ועומק המרקם

, למקדמי ההתאמהבהתאם . Grip Testerקורלציה למערכת ה  מיעם מתא Dynatest  ה מערכת

עם מערכת המדידה  , ללא תנאישל שכבת אספלט עליונה  ,ימליים לקבלההערכים הקריטריונים המינ

Grip Tester מ לעומק המרקם"מ 0.807לחיכוך ו   0.437:  הם .  
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ממוצע  מציגים ערכי 6בנתיב ניתן לראות כי כל הקטעים  9בהתאם לתוצאות המפורטות בטבלה 

בכל הקטעים מלבד , לעומת זאת 8בנתיב . מהערכים  המינימליים הנדרשיםבאופן ניכר הגבוהים 

הינם בתחום  8הערכים שהתקבלו בנתיב . הערכים היו מעט מתחת לקריטריון הנדרש GGבתערובת ה 

ף בחלובנתיב זה לחזור על הבדיקה  המתעדכן יהיה צורךבהתאם למפרט מעצ . הנדרש לבדיקה חוזרת

  . שלושה חודשים

תערובת . ה יותר גבוהים מהקריטריון הנדרשכל התערובות הציגו ערכים הרב, מבחינת עמק המרקם

הציגה את הערכים הגבוהים ביותר ששיעורם הממוצע היה למעלה מפעמיים  SMAהבקרה 

   . הקריטריון הנדרש

  

  . יש לעקוב אחר פרמטרים אלה במהלך השנים במסגרת המעקב אחר קטעי הניסוי

  

  מרקם ריכוז תוצאות בדיקות ההתנגדות להחלקה ועומק ה:  9טבלה מס 

  לאורך הנתיב בקטעי הניסוי

 פרמטר נתיב
 נמדד

ערך 
 סטטיסטי

 Sמ "תא Sמ "תא
 א"תג

ק "תא
א "תג

GG 

א "תאמ
SMA 

מקדם 6נתיב 
 חיכוך

Average 0.51 0.52 0.56 0.44 
STD 0.030 0.029 0.018 0.021 

MPD 
(mm) 

Average 1.10 1.25 1.40 1.71 
STD 0.128 0.116 0.322 0.143 

מקדם 8נתיב 
 חיכוך

Average 0.39 0.43 0.49 0.42 
STD 0.039 0.018 0.019 0.036 

MPD 
(mm) 

Average 1.09 1.24 1.26 1.93 
STD 0.173 0.097 0.231 0.193 

  

  

 מסקנות וממצאים עיקריים .7

  תהליך הייצור 7.1

 באמצעים הקיימים במפעלי האספלט  אספלט בתהליך חצי יבש ניתן לייצר תערובות גומי   .א

  . א"הערוכים לייצור תערובות תאמ

לפרק זמן של כשעה וחצי מאפשרת לכל חלקיקי הגומי  לאחר הייצורא "השהיית תערובת התג  .ב

 .ללא שאריותלהיטמע בתערובת האספלט 

או על גבי ) מחסנים לא מבודדים(לא נמצאו הבדלים בין השהיית התערובות במחסני המפעל   .ג

 . במפעל האספלט) מכוסות(משאיות 

לתערובות אספלט ללא בעיות ) עם תוסף(תן להשתמש במתקן למינון סיבים להוספת גומי גרוס ני  .ד

 . מיוחדות בשטף ורצף הפעולה של מפעל האספלט

 . א עם גומי גרוס כתחליף לסיבים"לא ניתן לייצר תערובות תאמ  .ה
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  תהליך הבדיקות המוקדמות  7.2

החדירות יורדת  ,הצמיגות עולה. טומןאת הבי" מקשיחה"הוספת גומי גרוס לקשרן הביטומני   .א

  .מעבר ליכולת הבדיקה,  לכיוון הצמיג יותרוהתכונות הריאולוגיות משתנות באופן משמעותי 

 סדרויש ליצור פרוטוקול מ. תהליך בדיקות תכונות הביטומן אשר שופר בגומי גרוס לא מוצה  .ב

לקבלה או פסילה של  סדר הבדיקות  והקריטריונים הנדרשים, לסדר הכנת המדגמים ואחיד 

  . תוצאות הבדיקות

יש להגדיר בצורה בהירה ובולטת את , א"בתעודת הדיווח של מערכת המרשל של תערובת תג  .ג

כמות  ,קרי. גומי אספלטבתערובת ה ים הנדרשעם כל המרכיבים הכמות הכוללת של הקשרן 

   . מר המשפרשל הפוליהמדויקת הביטומן וכמות הצמיגים הגרוסים  אשר כוללת את הכמות 

  

  

   היישום והפיזור תהליך  7.3

א ולאור "ק תג"על מנת לצמצם את תופעות ההתפוררות אשר נצפו באתר בתערובת התא  .א

יש להגביל את היישום של תערובות גומי , הקשיחות הגבוהה של הביטומן  לאחר תוספת הצמיגים

 . מעלות צלזיוס 10מ אספלט לטמפרטורת שטח אשר אינה נמוכה 

מ "התא הינו גבוה בהשוואה לתערובותק בדרוג קליפורניה "וק של תערובת התאמקדם ההיד  .ב

  . א יש להקפיד על נושא זה במהלך היישום להימנע משינויי מפלסים"והתאמ

  

  

  

  

  מראי מקום .8

, סקר ספרות והערכה הנדסית –שימוש בצמיגים גרוסים בתערובת אספלטית  – .אוזן י, .סידס א

  .1996אפריל , 96-235דוח מחקר  ,טכניון המכון לקר התחבורה
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  'נספח א

וחד לייצור גומי ביטומן מפרט מי

  בתהליך יבש
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 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

  

  

 

   'בנספח 

פרוגרמת הבדיקות לביצוע 

  המעבדה

  

 
  



    

 
עג ב ם  ו ּכ ו א  מ #י

 31073, חיפה, 7402ד "ת :כתובת למכתבים              טירת הכרמל, בנין שער העיר, 2רחוב יוזמה : כתובת המשרד
  office@geokom.co.il:דואר אלקטרוני              04-8574448: פקס      04-8581999 :טלפון

 לכבוד
 19/9/10: תאריך גדי ליסקביץ' אינג

   884.10 :מספר  מעבדת איזוטופ
Uגדרה 

 

 

 פ "במסגרת פרויקט מולביצוע מעבדה תכנית  בדיקות U  :הנדון

Uבתהליך חצי יבש) א"תג(תערובות גומי אספלט : פרויקט 

Uבדיקות מוקדמות שלב מעבדה : שלב בעבודה 

 

לייצור תערובות גומי , מ"אומית לדרכים בעהחברה הל, של מעצפרויקט המחקר  במסגרת 

בהתאם הבדיקות ביצוע להנך מתבקש להעביר הצעת מחיר  , אספלט בתהליך חצי יבש

 . במסמך זהכתב הכמויות המצורף ובהתאם למטלות בפרוגרמה המפורטת ל

 

U1 - חומרים נדרשים לדגימה 

תאם לתכנית נדרשים לנטילה לביצוע הבדיקות בההלהלן רשימת המדגמים  ת מובא

כמפורט יש לדגום חומרים בכמות המספקת לביצוע כל הבדיקות הנדרשות . המפורטת

 :  וכנדרש מגודל המדגם המייצגלעיל 

   מפעל אספלט/ ממחצבה  , בזלת+  4#, אגרגטים  - 1

 מפעל אספלט  / ממחצבה   -4#)  ושומשום(חול מחצבה  – 2

  החצבממיכלי מפעל האספלט במ   PG-68ביטומן  – 3

 במחצבה כלי מפעל האספלט יממ   PG-70ביטומן  – 4

 .)יצרן הצמיגים הגרוסים – ממפעל טיירק(בדרוג הנדרש צמיגים  גרוסים    - 5

פולימר משפר להוספה לצמיגים הגרוסים לפני העירוב עם הביטומן  – 6

 ). יצרן הצמיגים הגרוסים –ממפעל טיירק (

מפעל / ממחצבה  )מרשל בתערובת הבקרהלביצוע מערכת (סיבים מייצבים  – 7

 .אספלט

 

מיקום הדגימה  .  מפעל האספלט תיערך במחצבת רוויה או פוריה/מהמחצבההדגימה 

 .מ עם השלמת ההתקשרות עם הקבלן המבצע"הסופי יתואם עם הח

 

2U –  בדיקת הגומי הגרוס 

. גים הגרוסיםיש לבצע בדיקת התאמה לדרוג  הגומי הגרוס אשר נדגם במפעל  ייצרן הצמי

 :להלן 1תחומי הדרוג מפורטים בטבלה 
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U 1טבלהU   :תחומי דרוג של הגומי הגרוס 

 :עובר נפה עבור  % 
 

 נפה
תערובות צפופות 

 ופתוחות
Dense, Open or Gap 

Graded 

 ) מ"מ 2.36( #8
 )מ"מ  2.0(  #10
 )מ"מ 1.18( #16
 )מ"מ 0.60( #30

 )מ"מ 0.30(# 50
 )מ"מ 0.075( #200

100 
95-100 
40-80 
5-30 
0-15 
0-3 

 

 

3U - הביטומן הכנת הביטומן לתערובות גומי אספלט לביצוע בדיקות. 

כמפורט  בדיקות הביטומןביטומן בכמות המספקת לביצוע כל -יש להכין תערובת גומי

 . בכתב הכמויות בלוטה

 :  במעבדה כלהלןביטומן -גומילהכנת הביטומן לבדיקות יש להכין תערובת 

פולימר משפר  4.5%של גומי גרוס עם אחידה ככל שניתן ין תערובת יש להכ -1

 . בכמות מספקת לכל שלב בדיקות המעבדה )ערוב במצב מוצק(

 +Co   ,1 160לטמפרטורה של   PG-68יש לחמם את הביטומן מסוג  -2

משקלי  10%בשיעור של ) ל"הנ 1ק "מס(תערובת הגומי הגרוס את יש להוסיף  -3

 . קבלת תערובת  אחידהעד ל מהביטומן המחומם 

לערבב את  התערובת  יש בטמפרטורה יציבה לאחר קבלת תערובת אחידה  -4

,   Co 160 בטמפרטורה של  שעה וחציזמן של  פרקבאופן רצוף להביטומנית 

1+  . 

בדיקות כמות וסוגי יש לחלק את הביטומן שהוכן  למנות בדיקה בהתאם ל -5

 . ותלביצוע בהתאם לכתב הכמויהנדרשות הביטומן 
 

 לביטומן המוקדמות תכנית הבדיקות  – 4

 :שלהלן סדר יש לבצע את הבדיקות בהתאם לכתב הכמויות המצורף ובהתאם ל

וגומי ביטומן אשר הוכן בהתאם ,  PG-68 ,PG-70לביטומנים מסוג  DSRבדיקות  -1

ביטומן -באם  תתהווה בעיה ביכולת לבדוק  את הגומי. ל"הנ 2להנחיות בסעיף 

  . מ"יש לדווח מיידית לח –ל במעבדה "רק הזמן  הנהוכן בפאשר 

,  PG-68 ,PG-70לביטומנים מסוג , הישן -161, בדיקות התאמה לתקן  הצמיגות -2

 . ל"הנ 2וגומי ביטומן אשר הוכן בהתאם להנחיות בסעיף 
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5 U–   מערכות מרשל והבדיקות המוקדמות לתערובות האספלט 

א "תג-א"תאמ, ממ 19א "תג-מ"תא(א "את  מערכות המרשל לתערובות התג - 5.1

ראה גם הנחיה מיוחדת  – יש להכין כלהלן) GG-Californiaא "ממ ותג 19

 : העוקב  5.2בסעיף 

האספלט יש להכין את כל חומרי הגלם הנדרשים להכנת  תערובת  .א

, PG-68ביטומן , בדרוג המתוכנן אגרגטים :במעבדה לרבותבמיקסר 

מכמות הביטומן המתוכננת למנת הבדיקה  10%גומי גרוס בשיעור של 

 .מתכולת הגומי הגרוס 4.5%ופולימר משפר בשיעור של 

, )Co 160המחוממים ל ( המדורגים את האגרגטים ערהקיש להוסיף ל   .ב

מחומם ל ( PG-68 הביטומן ליצוק אליה את, גרגטיםליצור גומה בא

Co 160( , במנת  ביטומןהתכולת  לפיאת הגומי הגרוס בכמות הנדרשת

את הפולימר המשפר בכמות הנדרשת היחסית בהתאם ו הבדיקה

ידנית ולאחר יש לערבב את כל החומרים . מיגים הגרוסיםלתכולת הצ

ביטומן אחיד על כל האגרגטים  יעד לקבלת ציפומעבדתי במיקסר מכן 

 ) .בהתאם לנהל ההכנה סטנדרטי(

 שעה וחציאת התערובת המוכנה יש להשהות בתנור למשך  .ג

רק לאחר מכן יש לבצע את הידוק גלילי , Co 160בטמפרטורה של 

 .המעבדה

השלמת  ביצוע ודיווח מערכות  המרשל תעשה בהתאם לנהל  .ד

 . הסטנדרטי

מתוכננות , ר עם הגומי ביטומןוייצהמתוכננות ל א "תג-א"התאמתערובות  - 5.2

 Uביצועהשלמת לפני U,  בהתאם. להכיל  סיבים במהלך ייצורם בקטע הניסוילא 

) GG-California(ק "והתא, א"תג-א "לתערובת התאממלאה מערכת מרשל 

לוידוא תקינות בהתאם לדרישות המפרט הביטומן יש לבצע בדיקת התנקזות 

לפני   –מ "יש לדווח את תוצאות הבדיקה לח. א סטנדרטית"לתערובת תאמ

 . ל"ביצוע מערכות המרשל הנהשלמת 

 19א "תאמ, PG-70, ממ 19מ "תא(לתערובת האספלט המשמשות לבקרה  - 5.3

 מערכות מרשל בנוהל סטנדרטי  יש לבצע) כולל סיבים PG-70,  ממ
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 במהלך הייצור השוטף הבדיקות לביצוע – 6 

מהלך הייצור של התערובות יבוצעו  בהתאם מפעל האספלט בהבדיקות השוטפות ב

  .לפרוגרמה הסטנדרטית הנדרשת בעבודת הריבודים

תתבקש  הוצאת  גלעיני אספלט מהשכבות שנסללו בקטעי הניסוי בסוף  עבודת הריבוד 

  . על גבי קטעי הניסוי שבוצעו FWDתידרש בדיקת  ו

 

 לוח זמנים - 6

 . 2010 אוקטובר במהלך חודש הבדיקות והשלמת כל ביצוע ל יערך לה יש 

 

 תמחור סעיפים בהתאם להסכם המעבדה עם מעצ  – 7

תעריף על פי הUבין מעצ למעבדות יש לתמחר סעיפי בדיקה הכלולים בהסכם ההתקשרות 

 . ההנחה המפורטת למעבדה בהסכםכולל , Uהסכםב

ניתן לפצל את המטלות , החברה הלאומית לדרכים, בהתאם להנחיית מזמין   העבודה

   .  המפורטות בפרוגרמה לביצוע בין מספר מעבדות

  

 

 .פ הצורך"עומד לרשותך במתן הבהרות נוספות ע

 

 ,בברכה  

 

                 .M.Scאמנון רבינא                          

 מ "חברת גיאוּכום בע   

 

 

  –  אדוארד יוסילבסקי, יבגני ארצב, נעם ווינשטיין, שמעון נסיכי, אדריאן קוטורוש : העתק

 החברה הלאומית לדרכים 

 טכניון  –ר אריה סידס "ד, יעקב אוזן' פרופ            

 כאן – אדי רוזנפלד, נתן הוניג             

 

  כתב כמויות: לוטה 
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20/09/2010

מס
מק"ט (חומר) ב-

SAP
#

סוג השירות
תאור קצר המופיע ב-

SAPמטלה לביצוע
פריט 
לתשלום

יחידת 
המדידה

יחידת המידה 
SAP

מחיר 
בש"ח *

הערותסך  ₪ לסעיףכמות

דגימת חומרי גלם1
דגימת חומרי גלם 

במחצבה

דגימת אגרגטים, חול מחצבה, ביטומן 
  .PG-70 ביטומן מסוג ,PG-68 מסוג

ממחצבת רוויה (או פוריה).
1קומפדגימה

דגימת חומרי גלם2
דגימת חומרי גלם 
במפעל טיירק

דגימת גומי גרוס בדרוג הנדרש. דגימת 
פולימר  משפר לשימוש כתוסף 

לתערובת הגומי .  ממפעל טיירק.
1קומפדגימה

3
בדיקות התאמת דרוג 

גומי גרוס למפרט 
מיוחד

בדיקות התאמת 
דרוג גומי גרוס 
למפרט מיוחד

בדיקות התאמה למפרט של הגומי 
הגרוס  אשר ישמש לייצור תערובות 

הניסוי
#1בדיקה

4
בדיקות התאמה 

למפרט אגרגטים 4#+

בדיקות התאמה 
למפרט אגרגטים 

+4#

בדיקות התאמה למפרט של אגרגטים 
4#+ אשר ישמשו לייצור תערובות 

הניסוי והבקרה
כלול בבדיקות של מערכת מרשל לא לתמחור#1בדיקה

5
בדיקות התאמה 

למפרט אגרגטים 4#-

בדיקות התאמה 
למפרט אגרגטים 

-4#

בדיקות התאמה למפרט של חול 
מחצבה  4#-  אשר ישמש לייצור 

תערובות הניסוי והבקרה
כלול בבדיקות של מערכת מרשל לא לתמחור#1בדיקה

6
בדיקת התנקזות 

ביטומן
בדיקת התנקזות 

ביטומן

בדיקת התנקזות ביטומן  בתערובות 
-GG תאמ"א, תאמ"א-תג"א, ו

California
#9בדיקה

7
מערכת מרשל 

לתערובות אספלט 
סטנדרטיות

מערכת מרשל 
לתערובות אספלט 

סטנדרטיות

מערכת מרשל לתערובות אספלט 
תא"מ 19 מ"מ בזלת, תאמ"א 19 מ"מ  

PG70 עם ביטומן
2מערכתבדיקה

8
מערכת מרשל 

לתערובות אספלט 
תג"א

מערכת מרשל 
לתערובות אספלט 

תג"א

מערכת מרשל לתערובות אספלט 
תא"מ 19 מ"מ בזלת תג"א, תאמ"א 

19 מ"מ תג"א, תא"ק-תג"א דרוג 
 PG68 עם ביטומן - GG קליפרוניה
המכיל  10% גומי גרוס  עם פולימר 
משפר בשיעור של  4.5% מתכולת 

הביטומן

3מערכתבדיקה
הפולימר מהווה 4.5% משקלי מהגומי הגרוס, הגומי כולל התוסף מהווה 

10% מהביטומן

9
הכנת מדגמי גומי 

ביטומן

הכנת גומי ביטומן  בטמפרטורה של 
160 מעלות צלזיוס, מתערובת של 
ביטומן PG-68 עם 10% צמיגים 

גרוסים המכילים 4.5% פולימר משפר.

הכנת 
מדגמים

1קומפ
הפולימר מהווה 4.5% משקלי מהגומי הגרוס, הגומי כולל התוסף מהווה 

10% מהביטומן

10
בדיקות ביטומן - 
DSR ריאומטר

בדיקות ביטומן - 
DSR ריאומטר

PG68 לביטומן DSR 1מערכתבדיקהבדיקות

גיאוּכום בע"מ - הנדסה אזרחית וגיאולוגיה  עמוד 1 מתוך 2
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20/09/2010

מס
מק"ט (חומר) ב-

SAP
#

סוג השירות
תאור קצר המופיע ב-

SAPמטלה לביצוע
פריט 
לתשלום

יחידת 
המדידה

יחידת המידה 
SAP

מחיר 
בש"ח *

הערותסך  ₪ לסעיףכמות

11
בדיקות ביטומן - 
DSR ריאומטר

בדיקות ביטומן - 
DSR ריאומטר

PG70 לביטומן DSR 1מערכתבדיקהבדיקות

12
בדיקות ביטומן - 
DSR ריאומטר

בדיקות ביטומן - 
DSR ריאומטר

 PG68 לביטומן DSR בדיקות
בתוספת 10% גומי גרוס המכיל  4.5% 
פולימר משפר לאחר  1.5 שעות הכנת 

מדגם במעבדה

1מערכתבדיקה
הפולימר מהווה 4.5% משקלי מהגומי הגרוס, הגומי כולל התוסף מהווה 

10% מהביטומן

13
בדיקת התאמה לתקן 
צמיגות - ת"י 161 ישן

בדיקת התאמה 
לתקן צמיגות

בדיקות התאמת ביטומן PG68 לתקן 
צמיגות - 161 הישן, כולל צמיגות 
אבסולוטית, צמיגות קינמטית , 

חדירות, נק התרכרכות רקיעות לפני 
TFOT ואחרי

בדיקת 
התאמה 
לתקן

1מערכת

14
בדיקת התאמה לתקן 
צמיגות - ת"י 161 ישן

בדיקת התאמה 
לתקן צמיגות

בדיקות התאמת ביטומן PG70 לתקן 
צמיגות - 161 הישן, כולל צמיגות 
אבסולוטית, צמיגות קינמטית , 

חדירות, נק התרכרכות רקיעות לפני 
TFOT ואחרי

בדיקת 
התאמה 
לתקן

1מערכת

15
בדיקת התאמה לתקן 
צמיגות - ת"י 161 ישן

בדיקת התאמה 
לתקן צמיגות

בדיקות התאמת ביטומן לתקן צמיגות 
- 161 הישן, כולל צמיגות אבסולוטית, 

צמיגות קינמטית , חדירות, נק 
התרכרכות רקיעות לפני ואחרי 

TFOT - לביטומן PG68 בתוספת 
10% גומי גרוס המכיל  4.5% פולימר 
משפר לאחר  1.5 שעות הכנת מדגם 

במעבדה

בדיקת 
התאמה 
לתקן

1מערכת
הפולימר מהווה 4.5% משקלי מהגומי הגרוס, הגומי כולל התוסף מהווה 

10% מהביטומן

נטילת גלילים  מהכביש16
נטילת גלילים  
מהכביש

נטילת גלילים  מהכביש  מקטעי 
הניסוי השונים

כולל תיאום צוותי  אבטחה לביצוע הבדיקות40גלילבדיקה

17FWD בדיקות
 FWD בדיקות
בכבישים

בדיקות FWD בקטעי הניסוי השונים 
לאחר השלמת הסלילה בתדירות של 

כל 40 מ' . יציאה עד 100 נקודות 
בדיקה

1יום עבודהבדיקה
כולל תיאום צוותי  אבטחה לביצוע הבדיקות . יש לבצע היסט של 20 מ' 

לאורך בין הנקודות בין נתיב לנתיב

18FWD בדיקות
 FWD בדיקות
בכבישים

בדיקות FWD בקטעי הניסוי השונים 
לאחר השלמת הסלילה בתדירות של 
כל 40 מ' . נקודות בדיקה מעל 100 נק 

לי"ע

יש לבצע היסט של 20 מ' לאורך בין הנקודות בין נתיב לנתיב40נק בדיקהבדיקה

סה"כ                   -

גיאוּכום בע"מ - הנדסה אזרחית וגיאולוגיה  עמוד 2 מתוך 2



 

 110מתוך  36עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

 

    'גנספח 

  תוצאות בדיקות הביטומן

  

  

   















 

 110מתוך  43עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

 

      'דנספח 

מערכות מרשל לתכן תערובות 

  האספלט 

    מעבדת איזוטופ 

























 

 110מתוך  55עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

 

  

   'ה נספח

  

מערכות מרשל לתכן תערובת של 

  יצרן האספלט 

  

   



תאריךתאריךתאריךתאריך: : : : 12/201012/201012/201012/2010

דף 1/3

ק"ג/מ"ק2702270227022702צפיפות אפקטיביתצפיפות אפקטיביתצפיפות אפקטיביתצפיפות אפקטיבית::::

ק"ג/מ"ק2.6752.6752.6752.675צפיפות משוקללת צפיפות משוקללת צפיפות משוקללת צפיפות משוקללת ::::סוג הביטומןסוג הביטומןסוג הביטומןסוג הביטומן::::

 קו הדירוג המתוכנן

#4#10#20#40#80#200"3/8"1/2"3/4"1"1.5נפה מס'

10095833821141175.0--% עובר

קביעת תחום עבודה  ללא מוספים

טופס מס' 009

טמפ'  הידוק גלילים145 צ +-5 

15.2
10.0

V M A15.1
9.0נזילות

אופטימום

F/B יחס

דולומיטסוג אגרגטים: 

5.8אחוז חלל
2980יציבות

 מספר הקשות מספר הקשות מספר הקשות מספר הקשות::::

23752380צפיפות
4.44.7תכולת ביטומן

אופטימום 0.3-

75757575

PG68 - 10PG68 - 10PG68 - 10PG68 - 10

גומי גרוס עם תוסף  - 0.47% 

מערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשל
מחצבת רוויהמחצבת רוויהמחצבת רוויהמחצבת רוויה

 תג"א - 19GG  מ"מ

בית אלפאמקור אגרגטים:

סוג חול מחצבה:

5.04.5
30202990

11.0

בזלת

1.06%

אופטימום 0.3+

   מוספים:

5.0
2385

מומי הרוששם הבודק:

מחצבת רוויהמקור חול מחצבה:

15.3



דף 2/3

יציבותצפיפותתכולת ביטומן

משתייר(ק"ג)(%)

3.52339
4.0236692%
4.5237494%
5.0238695%
5.52381

נתוני בדיקות אגרגטים

פוליה

2.733
2.943
2.60
0.20

2.0

1.0

נתוני בדיקות חול מחצבה

LLPI

משקל יחסי ממשי

משקל יחסי מדומה

שומשום

9
11

5.6
4.415.2

8.4
(%) (ליבראות)

מחצבת רוויהמחצבת רוויהמחצבת רוויהמחצבת רוויה

 תג תג תג תג""""א א א א - - - - 19191919GGGGGGGG        ממממ""""ממממ

15.2
6.7

2511

13

15.1

15.9

8
8

V.M.A יציבות

מערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשל

עדש

2.721
2.945
2.80
0.10

10.0

(%)

2798
2966

15.6

אחוז חלל

תאריךתאריךתאריךתאריך: : : : 12/201012/201012/201012/2010

נזילות

PG68 - 10PG68 - 10PG68 - 10PG68 - 10

תוצאות בדיקת מרשל

3.9

ספיגות למים (%)

ספיגות למים 

2.719
2.935
2.70

2.703

14.0

משקל יחסי מדומה

7.0

7.0

2.917
2.70
0.10

N.P.

0.2
68

בולי חרסית 

גבולות אטרברג 

שווה ערך חול (%)

2.73

שחיקות לוס אנג'לס

פחיסות

7.3מאורכות

6.3

2.602

1.8

אגרגט 4#+

0.1בולי חרסית 

3068
2745

משקל יחסי ממשי

12.7



מערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשל
מחצבת רוויה

PG68 - 10PG68 - 10PG68 - 10PG68 - 10

תאריך: 12/2010

דף 3/3  תג"א - 19GG  מ"מ
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תאריךתאריךתאריךתאריך: : : : 06/201006/201006/201006/2010

דף 1/3

ק"ג/מ"ק2724272427242724צפיפות אפקטיביתצפיפות אפקטיביתצפיפות אפקטיביתצפיפות אפקטיבית::::

ק"ג/מ"ק2.6922.6922.6922.692צפיפות משוקללת צפיפות משוקללת צפיפות משוקללת צפיפות משוקללת ::::סוג הביטומןסוג הביטומןסוג הביטומןסוג הביטומן::::

 קו הדירוג המתוכנן

#4#10#20#40#80#200"3/8"1/2"3/4"1"1.5נפה מס'

10091743624141185.5--% עובר

קביעת תחום עבודה

טופס מס' 009

4.7
2385

שם הבודק:

מחצבת רוויהמקור חול מחצבה:

15.6

אופטימום 0.3+

בית אלפאמקור אגרגטים:

סוג חול מחצבה:

6.05.4
27802800

11.5

בזלת

1.25%

מערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשל
מחצבת רוויהמחצבת רוויהמחצבת רוויהמחצבת רוויה

תא"מ 19

 מספר הקשות מספר הקשות מספר הקשות מספר הקשות::::

23752380צפיפות
4.14.4תכולת ביטומן

אופטימוםאופטימום 0.3-

75757575

2720יציבות

PG70 - 10PG70 - 10PG70 - 10PG70 - 10

6.8אחוז חלל

F/B יחס

דולומיטסוג אגרגטים: 

15.5
11.0

V M A15.4
10.0נזילות



דף 2/3

יציבותצפיפותתכולת ביטומן

משתייר(ק"ג)(%)

3.52358
4.0237387%
4.5238189%
5.0239188%
5.52392

נתוני בדיקות אגרגטים

פוליה

2.741
2.943
2.50
0.10
18.0
12.0

16.0

נתוני בדיקות חול מחצבה

LLPI

2.619

1.94

אגרגט 4#+

0.1בולי חרסית 

2826
2655

משקל יחסי ממשי

18.0 שחיקות לוס אנג'לס

פחיסות

13.0מאורכות

10.3

N.P.

0.2
70

בולי חרסית 

גבולות אטרברג 

שווה ערך חול (%)

18.0
7.0

16.0

2.952
2.80
0.20

(%) (ליבראות)

8.4

2.759

4.1

ספיגות למים (%)

ספיגות למים 

2.733
2.942
2.60

2.727

7.0

נזילות

PG 70 - 10PG 70 - 10PG 70 - 10PG 70 - 10

תוצאות בדיקת מרשל

(%)

2644
2803

15.5

אחוז חלל

תאריךתאריךתאריךתאריך: : : : 06/201006/201006/201006/2010

עדש

2.730
2.930
2.50
0.10

12.0

מערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשל

משקל יחסי מדומה

8
9

V.M.A יציבות

מחצבת רוויהמחצבת רוויהמחצבת רוויהמחצבת רוויה

תאתאתאתא""""מ מ מ מ 19191919

15.5
7.1

2554

14

15.4

16.0
4.915.6

שומשום

12
13

6.0

משקל יחסי ממשי

משקל יחסי מדומה



תאריך: 06/2010

דף 3/3 תא"מ 19

מערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשל
מחצבת רוויה

PG 70 - 10PG 70 - 10PG 70 - 10PG 70 - 10
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תאריךתאריךתאריךתאריך: : : : 12/201012/201012/201012/2010

דף 1/3

ק"ג/מ"ק2714271427142714צפיפות אפקטיביתצפיפות אפקטיביתצפיפות אפקטיביתצפיפות אפקטיבית::::

ק"ג/מ"ק2.6772.6772.6772.677צפיפות משוקללת צפיפות משוקללת צפיפות משוקללת צפיפות משוקללת ::::סוג הביטומןסוג הביטומןסוג הביטומןסוג הביטומן::::

 קו הדירוג המתוכנן

#4#10#20#40#80#200"3/8"1/2"3/4"1"1.5נפה מס'

10091743624141185.5--% עובר
קביעת תחום עבודה

טופס מס' 009

אופטימום 0.3+
תוצאות המרשל לפי תכולת קשרן כוללת

F/B 1.11%יחס
V M A15.415.615.8
9.010.010.5נזילות

5.14.9
309031003050יציבות

4.955.25
237523802380צפיפות

6.05.4

4.54.8
23702375

תכולת ביטומן

צפיפות

אחוז חלל

4.2
2360
6.9

אופטימום 0.3+אופטימוםאופטימום 0.3-

אופטימום 0.3-
4.65 תכולת קשרן כוללת 

5.8אחוז חלל

דולומיטסוג חול מחצבה:בזלתסוג אגרגטים: 

גומי גרוס כולל תוסף - 10% מכמות הביטומן המתוכננת   מוספים:

נזילות

טמפ'  הידוק גלילים145 צ +-5 

9.0
3050

8.0
2970

V M A

F/B יחס

יציבות

15.4
1.22%

אופטימום

 מספר הקשות מספר הקשות מספר הקשות מספר הקשות::::

PG68 - 10PG68 - 10PG68 - 10PG68 - 10

75757575

מערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשל
מחצבת רוויהמחצבת רוויהמחצבת רוויהמחצבת רוויה

 תג"א - תא"מ 19 מ"מ

בית אלפאמקור אגרגטים:

3100

15.4

מומי הרוששם הבודק:

15.5

מחצבת רוויהמקור חול מחצבה:

9.5



דף 2/3

יציבותצפיפותתכולת ביטומן

משתייר(ק"ג)(%)

3.52334
4.0235193%
4.5237192%
5.0238290%
5.52376

נתוני בדיקות אגרגטים

פוליה

2.733
2.943
2.60
0.20

2.0

1.0

נתוני בדיקות חול מחצבה

LLPI

משקל יחסי ממשי

משקל יחסי מדומה

6.1
4.9

שומשום

8
10
12

(%) (ליבראות)

7.6
2633

15.7

15.5

9.0

16.1

7
8

V.M.A יציבות

4.5

מחצבת רוויהמחצבת רוויהמחצבת רוויהמחצבת רוויה

 תג תג תג תג""""א א א א - - - - תאתאתאתא""""מ מ מ מ 19191919    ממממ""""ממממ

15.4

מערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשל

עדש

2.721
2.945
2.80
0.10

10.0

(%)

2915
3021

15.9

אחוז חלל

תאריךתאריךתאריךתאריך: : : : 12/201012/201012/201012/2010

נזילות

PG68 - 10PG68 - 10PG68 - 10PG68 - 10

תוצאות בדיקת מרשל

2.730

שחיקות לוס אנג'לס

פחיסות

7.3מאורכות

2.703

14.0

משקל יחסי מדומה

7.0

7.0

2.917
2.70
0.10

N.P.

0.2
68

בולי חרסית 

גבולות אטרברג 

שווה ערך חול (%)

6.3

2.602

1.8

אגרגט 4#+

12.7

ספיגות למים (%)

ספיגות למים 

2.719
2.935
2.70

0.1בולי חרסית 

3133
2997

משקל יחסי ממשי



מערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשלמערכת מרשל
מחצבת רוויה

PG68 - 10PG68 - 10PG68 - 10PG68 - 10

תאריך: 12/2010

דף 3/3  תג"א - תא"מ 19 מ"מ
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 110מתוך  65עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

  

  'ונספח 

היערכות לקראת הוכחת היכולת 

  במפעל האספלט

  

   



    

 
עג ב ם  ו ּכ ו א  מ #י

 31073, חיפה, 7402ד "ת :כתובת למכתבים              טירת הכרמל, בנין שער העיר, 2רחוב יוזמה : כתובת המשרד
  office@geokom.co.il:דואר אלקטרוני              04-8574448: פקס      04-8581999 :טלפון

 

 

 לכבוד
 10/12/10: תאריך אילן מרדכי 

 1155.010 :מספר מנהל 

 מ"מרדכי בנימין ובניו בע

 ,אדון נכבד

 

  ניסוי בטכנולוגית תערובות גומי אספלט בתהליך יבשU:  הנדון

U היערכות להוכחת יכול במפעל האספלט 

 

 א"לייצור תערובות תג תהוכחת היכולמתוכננת להתבצע  13/12/10ה ' ביום ב

 . אספלט רוויהבמפעל ה

 . העתק מהוראות  המפרט לנושא זה מצורף בלוטה

 

 סדר הייצור -א 

 :במסגרת הוכחת היכולת ייוצרו התערובות לפי הסדר להלן

 ) תוספת גומי גרוס ותוסף,  PG-68עם  S 3/4(" 19א "תג -מ"תא -1

-PGעם , קטועת דרוג בדרוג קליפורניה( GGא קליפורניה "תערובת תג -2

 )גרוס ותוסףתוספת גומי , 68

 ) PG-70עם ביטומן ( S  3/4"תערובת בקרה  -3

 ) כולל סיבים PG-70עם ביטומן ( SMA  3/4"תערובת בקרה  -4
' דק 90ת יש להשהות במחסנים לפרק זמן של ומיוצרא ה"התגכל תערובת את 

 . לפני פריקתן למשאית לצורך פיזורן בקטע הנסיוני) שעה וחצי(

א "תג SMAמספר אצוות של  תיוצרנה, באם יתאפשר מבחינת הזמן במפעל

 . לאימות תוצאות בדיקות ההתנקזות הגבוהות שנתקבלו בבדיקות המעבדה

 
 סלילת קטעי ניסוי בתחום המפעל – ב

העובי הנדרש . ובות המיוצרות יש לסלול בקטע דרך  בתחום המחצבהאת התער

 . בהתאם הסלילה תבוצע בשתי שכבות. מ"ס 15 – 13לשכבה הנסללת הוא בין 

צוות , משאית להובלת תערובות האספלטיש להעמיד במחצבה ,  לצורך הסלילה

שם  תבוצע  85כבישה מלא כפי שמתכונן בביצוע בכביש  ציוד פינישר וכולל פיזור 

 . סלילת קטעי הניסוי



 

 
  

 

  הייצורמהלך נדרש לבקרת האיכות צוות  – ג

 :למפעל את צוות בקרת האיכות כמפורט להלןיש לזמן 

 החומרים של המפעל יועץ  – 1

 .הסלילה של מפעל האספלט בקר  – 2

 המלווה את הביצוע בקרת האיכות נציג  – 3

  . טכנאי בקרת אספלט ממעבדת בקרת האיכות  – 4

 

  דגימות נדרשות מהייצור וקטעי הסלילה – ד

מדגם אחד מייד . ת שלושה מדגמיםיש לדגום לפחובמפעל מכל תערובת מיוצרת 

 . מהייצור ושני מדגמים לאחר השהיית המדגמים שעה וחצי במחסנים

 :מכל מדגם יש לבצע את הבדיקות כמפורט להלן

 ביטומןתכולת דרוג ו , צפיפות מקסימלית – 1 

יציבות , נזילות, פיפותלבדיקת צ) +5צ  145טמפ (גלילים  6הידוק  - 2

 . וחוזק משתייר

  VMA, חלל%לדווח את התוצאות כולל חישוב יש  – 3

של כל התערובות  ם מרכיביהכל שקילות הכולל את יש להדפיס את פלט הייצור 

 .לבדיקות המעבדה והמיוצרות ולצרפ

 25X25בלוקים בגודל של כ  שני לקות הניסוי בח השנסללמכל תערובת  יש לנסר

את כיוון נסיעת המכבשים על הבלוק יש להקפיד ולסמן (. מ לכל עובי השכבה"ס

 . ) בעת ההידוק

) גלעינים(ארבעה כורים לקות הניסוי בח השנסללמכל תערובת  קדוחיש ל

 .לכל עובי השכבה )מ"ס 10קוטר (סטנדרטיים 

במפעל במועד  תלבצע את הוכחת היכול , אוירהמבחינת מזג  ,לא יתאפשרובאם  

יתואם מועד  וצ "אחה 12/12/10ה  'ביום אתעבר הודעה לכל המשתתפים , שנקבע

 . חדש

 

 פ הצורך"לרשותך במתן הבהרות ע

 בברכה         

 .M.Sc, אמנון רבינא        

 מ"ום בעגיאוּכ            

 

 החוקריםצוות  –אריה סידס ר "ד, יעקב אוזן' פרופ: העתק

 פ מעצ"מו –יבגני ארצב , ייןטנעם ויינש           

 מ"מרדכי בינימין ובניו בע –דוד סעדון , יגאל גלוזמן 

 כאן –ליאוניד ליברמן , אדי רוזנפלד, נתן הוניג 

 . הוראות המפרט להוכחת היכולת במפעל:  לוטה



     

6 

 

במחסן התערובות  וחצישעה ת לפחות וא המיוצר"תגהכל תערובת יש להשהות את .  הכללי

 . למשאית להובלהפריקתן ת לפני והחמ

 -א"תאמ, ) SMA  (א "תאמ תערובות, א"תג-מ"תערובות תא, )S(מ "הייצור יכלול תערובות תא

 . GG-Californiaותערובת ) תיוצר ללא סיביםאשר ( א "תג

 

4.1 Uכחת יכולת במפעל האספלטניסיון ייצור להוU  
טרם סלילת קטעי ניסוי באתר תבוצע הוכחת יכולת במפעל האספלט לייצור תערובת 

במסגרת . הכל בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט -קונבנציונאליות התערובות הא ו"התג

י הקבלן בתחום מפעל "חלקות ניסיון של כל התערובות  ע יסללו הוכחת יכולת זאת 

 . ייצור האספלט

משטחי הניסוי יהיו בגדלים שונים /התערובות ושטחי החלקותמספר ,סוג התערובות 

 .ובעוביים שונים הכל בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט

לרשות יעמיד הקבלן , סיון להוכחת יכולת במפעל האספלטינלצורך ביצוע תערובות 

, תשעו 10שלם של עד עבודה ליום ,את מפעל האספלט שיבחר לביצוע העבודהמעצ 

 :הפעילויות הבאות  לצורך ביצוע 

השהיית התערובות  .ייצור תערובות אספלט שונות בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט )א

 . למשאיתפריקתן לפני  וחצישעה במחסנים לפחות 

מ בשטח "ס 13-15פיזור תערובות הניסיון ותערובות רגילות בעובי כולל של , העמסה )ב

וכל עבודה נדרשת  הידוק , כבישה, )ערובתלכל ת לפחות' מ 8X3דל שטח וג( המפעל

 51.04סלילת אספלט בפרק  עבודותבביצוע נדרש ללסלילת תערובות אספלט בהתאם ל

יש להבטיח כי הידוק התערובות  .במפרט מעצ ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט

 . במהלך הוכחת היכולת יבוצע באופן מלא כפי שמתוכנן בקטעי הניסוי

ות במעבדת הטכניון או כל מעבדה אחרת בתחום מרחב הצפון נטילת מדגמים לבדיק )ג

הוצאת , מים המנוסריםגג המד"סימון כיוון הכבישה ע, כולל חיתוך באמצעות מסור(

 .בהתאם להנחיית מנהל הפרויקטייקבעו מידות החיתוך ) . מדגמים והובלתם למעבדה

ובת לצורך ביצוע גלעינים עבור כל תער 5בכמות מינימלית של  הוצאת גלעיני אספלט )ד

אחוז חללי , נזילות, יציבות, תכולת ביטומן, לרבות בדיקות צפיפות, בדיקות מעבדה

 .'וכו, אוויר
במפעל   ןכלשהל לא ניתן יהיה לייצר תערובות אספלט "מודגש בזאת כי בימי העבודה הנ

 . ומפעל האספלט ייצר תערובות לניסוי זה בלבד

) ינוי המפעל מכל פעילות אחרתפ טים אחריםבעבור הקפאת העבודות במפעל לפרויק

יומי תשלום יינתן לקבלן הראשי  ,ובעבור ביצוע כל הפעילויות המפורטות בסעיף זה 

הובלה  ופיזור תערובות הניסיון , בנוסף לתשלום עבור ייצור, בשיעור הקבוע בכתב הכמויות

יחידה בכתב ותערובות קונבנציונאליות  שישולמו לקבלן בהתאם למחירי ה) א"תג(

 .הכמויות 

 

5 .Uסלילת קטעי הניסוי באתר 

 



 

 110מתוך  69עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

 

  

   'זח נספ

  תמונות מהוכחת היכולת במפעל  

  

   



 

 110מתוך  70עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

  1:'תמונה מס

  

    

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  2:'תמונה מס

  

  

  

  



 

 110מתוך  71עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

  

  

  3:'תמונה מס

  

 

 

  

 

 

4:'תמונה מס   
  

  

  

  



 

 110מתוך  72עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

  

  5:'תמונה מס
  

  

   



 

 110מתוך  73עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

  

      'חנספח 

דיווחים ובדיקות בקרת תערובות 

  אספלט באתר  

  

   



















28/02/2011 הוצאה78922'מס :תאריך 1 1מתוךעמוד
אספלט"דו גלילי בדיקות ח

האתר צפוןשם מרחב אתר112/09מכרז-ריבודים 825607קוד

בו\הסניף הבדיקות\מעבדה בוצעו :בה פרטי.1
המבצעים
הבדיקה

הדגימה מבצע טונין:שם דמיטרי

חיפה סניף

הבדיקה המבצע בלובורודוב:שם בוריס

המזמין :שם 2.
:כתובת

.טל

הקבלן :שם

:פיקוח

:הסכם' מס

8231449:הזמנה' מס

הזמנה : סקר

פרטי
הלקוח
וזיהוי

ההזמנה

לדרכים- צ"מע הלאומית החברה

יהודה, 1021. ד.ת אור

03-7355444

בניימין מרדכי
בע מהנדסים איכות"אספקט אבטחת מ

03-7355454.פקס
:החוזה' מס

1008

תיאור.3
פריטים
השכבה
ושיטת

הבדיקה

החומר :תאור

החומר הדגימה:מקור 15/02/2011תאריך רוויה מחצבה
ע*  שנמסרו כפי השכבה ב"פרטי המזמין"י כ

ל התאמה הבדיקה )נוהל\מפרט\תקן(מהות

הדגימה :שיטת
הנבדק :קטע

התערובת של ממשית :צפיפות

ע ב"נדגם המבדקה"י כ
בכביש לילה 85עבודת

תוצאות.4

3/4SMA"א"תאמ
השכבה :תאור

ק"מ\ ג"ק2360

.א
בדיקות

מקדימות

51מפרט

ע המפעל"נמסר י

SMA3/4"מא"תא

מ חיבורים-:נקדח

:שכבה' מס

האגרגט בזלת:סוג

.ב
בדיקות
באתר

ממשיתחתך צפיפות
ק"מ\ג"ק

עובי
מ"מ

צפיפות דרגת
%

'מס
ליבה

( נ"ע 13.402ב"פ ) ( נ"ע 13.401ב"פ )

חתך תאור

פיזור ותאריך

2305תפר21859-21509 29/12/1052.097.7 100
2325תפר21859-21509 29/12/1042.098.5 101
2319תפר21859-21509 29/12/1059.098.3 102

98.1 ממוצע הידוק :שיעור

בתעודה.5 הניכללות זו"דו\הבדיקות לתקנים,זה\ח בהתאם בלבד.בוצעו שנבדק לפריט מתייחסות .התוצאות
לתעודה להתייחס במלואוה"דו\יש ממנה\ח להעתיק ואין אחרים\ו למסמכים .ו

הצהרות

מס של ונתונים ההזמנה' פרטים בעת כוחו בא או המזמין ידי על שנמסרו כפי הינם עשויה ממנו והחומר סוגה השכבה
לפריט אישור מהווה ההסמכה ואין המעבדה שערכה הבדיקה לתוצאות אחראית אינה מעבדות להסמכת הלאומית ,הרשות

שנבדק תהליך או .מערכת

:הערות
ע נקבע הקידוח ב"מיקום המזמין"י .כ

ותפקידו התעודה קדרון:מאשר משה מהנדס

:חתימה

תפוצה
הלאומית- צ"מע החברה

בע מהנדסים מ"אספקט
:מזמין
:מפקח

כתובתשם

יהודה, 1021. ד.ת אור
צ"ראשל' ,א17לזרוב

תעודה ח"דו\סוף

28/02/2011 הוצאה789226'מס :תאריך 1 1מתוךעמוד
אספלט"דו גלילי בדיקות ח

האתר צפוןשם מרחב אתר112/09מכרז-ריבודים 825607קוד

בו\הסניף הבדיקות\מעבדה בוצעו :בה פרטי.1
המבצעים
הבדיקה

הדגימה מבצע טונין:שם דמיטרי

חיפה סניף

הבדיקה המבצע בלובורודוב:שם בוריס

המזמין :שם 2.
:כתובת

.טל

הקבלן :שם

:פיקוח

:הסכם' מס

8231449:הזמנה' מס

הזמנה : סקר

פרטי
הלקוח
וזיהוי

ההזמנה

לדרכים- צ"מע הלאומית החברה

יהודה, 1021. ד.ת אור

03-7355444

בניימין מרדכי
בע מהנדסים איכות"אספקט אבטחת מ

03-7355454.פקס
:החוזה' מס

1008

תיאור.3
פריטים
השכבה
ושיטת

הבדיקה

החומר :תאור

החומר הדגימה:מקור 15/02/2011תאריך רוויה מחצבה
ע*  שנמסרו כפי השכבה ב"פרטי המזמין"י כ

ל התאמה הבדיקה )נוהל\מפרט\תקן(מהות

הדגימה :שיטת
הנבדק :קטע

התערובת של ממשית :צפיפות

ע ב"נדגם המבדקה"י כ
בכביש לילה 85עבודת

תוצאות.4

3/4S"מ"תא
השכבה :תאור

ק"מ\ ג"ק2386

.א
בדיקות

מקדימות

51מפרט

ע המפעל"נמסר י

S3/4"מ"תא

מ חיבורים-:נקדח

:שכבה' מס

האגרגט בזלת:סוג

.ב
בדיקות
באתר

ממשיתחתך צפיפות
ק"מ\ג"ק

עובי
מ"מ

צפיפות דרגת
%

'מס
ליבה

( נ"ע 13.402ב"פ ) ( נ"ע 13.401ב"פ )

חתך תאור

פיזור ותאריך

2299תפר23094-23260 21/12/1062.096.4 118
2237תפר23094-23260 21/12/1060.093.8 119
2316תפר23094-23260 21/12/1056.097.1 120

95.7 ממוצע הידוק :שיעור

בתעודה.5 הניכללות זו"דו\הבדיקות לתקנים,זה\ח בהתאם בלבד.בוצעו שנבדק לפריט מתייחסות .התוצאות
לתעודה להתייחס במלואוה"דו\יש ממנה\ח להעתיק ואין אחרים\ו למסמכים .ו

הצהרות

מס של ונתונים ההזמנה' פרטים בעת כוחו בא או המזמין ידי על שנמסרו כפי הינם עשויה ממנו והחומר סוגה השכבה
לפריט אישור מהווה ההסמכה ואין המעבדה שערכה הבדיקה לתוצאות אחראית אינה מעבדות להסמכת הלאומית ,הרשות

שנבדק תהליך או .מערכת

:הערות
ע נקבע הקידוח ב"מיחקום המזמין"י .כ

ותפקידו התעודה קדרון:מאשר משה מהנדס

:חתימה

תפוצה
הלאומית- צ"מע החברה

בע מהנדסים מ"אספקט
:מזמין
:מפקח

כתובתשם

יהודה, 1021. ד.ת אור
צ"ראשל' ,א17לזרוב

תעודה ח"דו\סוף
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האתר צפוןשם מרחב אתר112/09מכרז-ריבודים 825607קוד

בו\הסניף הבדיקות\מעבדה בוצעו :בה פרטי.1
המבצעים
הבדיקה

הדגימה מבצע טונין:שם דמיטרי

חיפה סניף

הבדיקה המבצע בלובורודוב:שם בוריס

המזמין :שם 2.
:כתובת

.טל

הקבלן :שם

:פיקוח

:הסכם' מס

8231449:הזמנה' מס

הזמנה : סקר

פרטי
הלקוח
וזיהוי

ההזמנה

לדרכים- צ"מע הלאומית החברה

יהודה, 1021. ד.ת אור

03-7355444

בניימין מרדכי
בע מהנדסים איכות"אספקט אבטחת מ

03-7355454.פקס
:החוזה' מס

1008

תיאור.3
פריטים
השכבה
ושיטת

הבדיקה

החומר :תאור

החומר הדגימה:מקור 15/02/2011תאריך רוויה מחצבה
ע*  שנמסרו כפי השכבה ב"פרטי המזמין"י כ

ל התאמה הבדיקה )נוהל\מפרט\תקן(מהות

הדגימה :שיטת
הנבדק :קטע

התערובת של ממשית :צפיפות

ע ב"נדגם המבדקה"י כ
בכביש לילה 85עבודת

תוצאות.4

3/4S"מ"תא
השכבה :תאור

ק"מ\ ג"ק2378

.א
בדיקות

מקדימות

51מפרט

ע המפעל"נמסר י

S3/4"מ"תא

מ חיבורים-:נקדח

:שכבה' מס

האגרגט בזלת:סוג

.ב
בדיקות
באתר

ממשיתחתך צפיפות
ק"מ\ג"ק

עובי
מ"מ

צפיפות דרגת
%

'מס
ליבה

( נ"ע 13.402ב"פ ) ( נ"ע 13.401ב"פ )

חתך תאור

פיזור ותאריך

2247תפר22931-23094 22/12/1052.094.5 115
2248תפר22931-23094 22/12/1055.094.5 116
2293תפר22931-23094 22/12/1053.096.4 117

95.1 ממוצע הידוק :שיעור

בתעודה.5 הניכללות זו"דו\הבדיקות לתקנים,זה\ח בהתאם בלבד.בוצעו שנבדק לפריט מתייחסות .התוצאות
לתעודה להתייחס במלואוה"דו\יש ממנה\ח להעתיק ואין אחרים\ו למסמכים .ו

הצהרות

מס של ונתונים ההזמנה' פרטים בעת כוחו בא או המזמין ידי על שנמסרו כפי הינם עשויה ממנו והחומר סוגה השכבה
לפריט אישור מהווה ההסמכה ואין המעבדה שערכה הבדיקה לתוצאות אחראית אינה מעבדות להסמכת הלאומית ,הרשות

שנבדק תהליך או .מערכת

:הערות
ע נקבע הקידוח ב"מיקום המזמין"י .כ

ותפקידו התעודה קדרון:מאשר משה מהנדס

:חתימה

תפוצה
הלאומית- צ"מע החברה

בע מהנדסים מ"אספקט
:מזמין
:מפקח

כתובתשם

יהודה, 1021. ד.ת אור
צ"ראשל' ,א17לזרוב

תעודה ח"דו\סוף

28/02/2011 הוצאה789224'מס :תאריך 1 1מתוךעמוד
אספלט"דו גלילי בדיקות ח

האתר צפוןשם מרחב אתר112/09מכרז-ריבודים 825607קוד

בו\הסניף הבדיקות\מעבדה בוצעו :בה פרטי.1
המבצעים
הבדיקה

הדגימה מבצע טונין:שם דמיטרי

חיפה סניף

הבדיקה המבצע בלובורודוב:שם בוריס

המזמין :שם 2.
:כתובת

.טל

הקבלן :שם

:פיקוח

:הסכם' מס

8231449:הזמנה' מס

הזמנה : סקר

פרטי
הלקוח
וזיהוי

ההזמנה

לדרכים- צ"מע הלאומית החברה

יהודה, 1021. ד.ת אור

03-7355444

בניימין מרדכי
בע מהנדסים איכות"אספקט אבטחת מ

03-7355454.פקס
:החוזה' מס

1008

תיאור.3
פריטים
השכבה
ושיטת

הבדיקה

החומר :תאור

החומר הדגימה:מקור 15/02/2011תאריך רוויה מחצבה
ע*  שנמסרו כפי השכבה ב"פרטי המזמין"י כ

ל התאמה הבדיקה )נוהל\מפרט\תקן(מהות

הדגימה :שיטת
הנבדק :קטע

התערובת של ממשית :צפיפות

ע ב"נדגם המבדקה"י כ
בכביש לילה 85עבודת

תוצאות.4

)א"תג(3/4S"ק"תא
השכבה :תאור

ק"מ\ ג"ק2368

.א
בדיקות

מקדימות

51מפרט

ע המפעל"נמסר י

S3/4"מ"תא

מ חיבורים-:נקדח

:שכבה' מס

האגרגט בזלת:סוג

.ב
בדיקות
באתר

ממשיתחתך צפיפות
ק"מ\ג"ק

עובי
מ"מ

צפיפות דרגת
%

'מס
ליבה

( נ"ע 13.402ב"פ ) ( נ"ע 13.401ב"פ )

חתך תאור

פיזור ותאריך

2242תפר22931-22678 23/12/1060.094.7 112
2240תפר22931-22678 23/12/1059.094.6 113
2249תפר22931-22678 23/12/1050.095.0 114

94.7 ממוצע הידוק :שיעור

בתעודה.5 הניכללות זו"דו\הבדיקות לתקנים,זה\ח בהתאם בלבד.בוצעו שנבדק לפריט מתייחסות .התוצאות
לתעודה להתייחס במלואוה"דו\יש ממנה\ח להעתיק ואין אחרים\ו למסמכים .ו

הצהרות

מס של ונתונים ההזמנה' פרטים בעת כוחו בא או המזמין ידי על שנמסרו כפי הינם עשויה ממנו והחומר סוגה השכבה
לפריט אישור מהווה ההסמכה ואין המעבדה שערכה הבדיקה לתוצאות אחראית אינה מעבדות להסמכת הלאומית ,הרשות

שנבדק תהליך או .מערכת

:הערות
ע נקבע הקידוח ב"מיקום המזמין"י .כ

ותפקידו התעודה קדרון:מאשר משה מהנדס

:חתימה

תפוצה
הלאומית- צ"מע החברה

בע מהנדסים מ"אספקט
:מזמין
:מפקח

כתובתשם

יהודה, 1021. ד.ת אור
צ"ראשל' ,א17לזרוב

תעודה ח"דו\סוף



28/02/2011 הוצאה789223'מס :תאריך 1 1מתוךעמוד
אספלט"דו גלילי בדיקות ח

האתר צפוןשם מרחב אתר112/09מכרז-ריבודים 825607קוד

בו\הסניף הבדיקות\מעבדה בוצעו :בה פרטי.1
המבצעים
הבדיקה

הדגימה מבצע טונין:שם דמיטרי

חיפה סניף

הבדיקה המבצע בלובורודוב:שם בוריס

המזמין :שם 2.
:כתובת

.טל

הקבלן :שם

:פיקוח

:הסכם' מס

8231449:הזמנה' מס

הזמנה : סקר

פרטי
הלקוח
וזיהוי

ההזמנה

לדרכים- צ"מע הלאומית החברה

יהודה, 1021. ד.ת אור

03-7355444

בניימין מרדכי
בע מהנדסים איכות"אספקט אבטחת מ

03-7355454.פקס
:החוזה' מס

1008

תיאור.3
פריטים
השכבה
ושיטת

הבדיקה

החומר :תאור

החומר הדגימה:מקור 15/02/2011תאריך רוויה מחצבה
ע*  שנמסרו כפי השכבה ב"פרטי המזמין"י כ

ל התאמה הבדיקה )נוהל\מפרט\תקן(מהות

הדגימה :שיטת
הנבדק :קטע

התערובת של ממשית :צפיפות

ע ב"נדגם המבדקה"י כ
בכביש לילה 85עבודת

תוצאות.4

)א"תג(3/4S"ק"תא
השכבה :תאור

ק"מ\ ג"ק2360

.א
בדיקות

מקדימות

51מפרט

ע המפעל"נמסר י

S3/4"מ"תא

מ חיבורים-:נקדח

:שכבה' מס

האגרגט בזלת:סוג

.ב
בדיקות
באתר

ממשיתחתך צפיפות
ק"מ\ג"ק

עובי
מ"מ

צפיפות דרגת
%

'מס
ליבה

( נ"ע 13.402ב"פ ) ( נ"ע 13.401ב"פ )

חתך תאור

פיזור ותאריך

2243תפר22678-22384 26/12/1050.095.0 109
2268תפר22678-22384 26/12/1050.096.1 110
2274תפר22678-22384 26/12/1049.096.4 111

95.8 ממוצע הידוק :שיעור

בתעודה.5 הניכללות זו"דו\הבדיקות לתקנים,זה\ח בהתאם בלבד.בוצעו שנבדק לפריט מתייחסות .התוצאות
לתעודה להתייחס במלואוה"דו\יש ממנה\ח להעתיק ואין אחרים\ו למסמכים .ו

הצהרות

מס של ונתונים ההזמנה' פרטים בעת כוחו בא או המזמין ידי על שנמסרו כפי הינם עשויה ממנו והחומר סוגה השכבה
לפריט אישור מהווה ההסמכה ואין המעבדה שערכה הבדיקה לתוצאות אחראית אינה מעבדות להסמכת הלאומית ,הרשות

שנבדק תהליך או .מערכת

:הערות
ע נקבע הקידוח ב"מיקום המזמין"י .כ

ותפקידו התעודה קדרון:מאשר משה מהנדס

:חתימה

תפוצה
הלאומית- צ"מע החברה

בע מהנדסים מ"אספקט
:מזמין
:מפקח

כתובתשם

יהודה, 1021. ד.ת אור
צ"ראשל' ,א17לזרוב

תעודה ח"דו\סוף

28/02/2011 הוצאה789222'מס :תאריך 1 1מתוךעמוד
אספלט"דו גלילי בדיקות ח

האתר צפוןשם מרחב אתר112/09מכרז-ריבודים 825607קוד

בו\הסניף הבדיקות\מעבדה בוצעו :בה פרטי.1
המבצעים
הבדיקה

הדגימה מבצע טונין:שם דמיטרי

חיפה סניף

הבדיקה המבצע בלובורודוב:שם בוריס

המזמין :שם 2.
:כתובת

.טל

הקבלן :שם

:פיקוח

:הסכם' מס

8231449:הזמנה' מס

הזמנה : סקר

פרטי
הלקוח
וזיהוי

ההזמנה

לדרכים- צ"מע הלאומית החברה

יהודה, 1021. ד.ת אור

03-7355444

בניימין מרדכי
בע מהנדסים איכות"אספקט אבטחת מ

03-7355454.פקס
:החוזה' מס

1008

תיאור.3
פריטים
השכבה
ושיטת

הבדיקה

החומר :תאור

החומר הדגימה:מקור 15/02/2011תאריך רוויה מחצבה
ע*  שנמסרו כפי השכבה ב"פרטי המזמין"י כ

ל התאמה הבדיקה )נוהל\מפרט\תקן(מהות

הדגימה :שיטת
הנבדק :קטע

התערובת של ממשית :צפיפות

ע ב"נדגם המבדקה"י כ
בכביש לילה 85עבודת

תוצאות.4

)א"תג(3/4S"ק"תא
השכבה :תאור

ק"מ\ ג"ק2353

.א
בדיקות

מקדימות

51מפרט

ע המפעל"נמסר י

S3/4"מ"תא

מ חיבורים-:נקדח

:שכבה' מס

האגרגט בזלת:סוג

.ב
בדיקות
באתר

ממשיתחתך צפיפות
ק"מ\ג"ק

עובי
מ"מ

צפיפות דרגת
%

'מס
ליבה

( נ"ע 13.402ב"פ ) ( נ"ע 13.401ב"פ )

חתך תאור

פיזור ותאריך

2235תפר22384-22158 27/12/1053.095.0 106
2253תפר22384-22158 27/12/1055.095.8 107
2280תפר22384-22158 27/12/1052.096.9 108

95.9 ממוצע הידוק :שיעור

בתעודה.5 הניכללות זו"דו\הבדיקות לתקנים,זה\ח בהתאם בלבד.בוצעו שנבדק לפריט מתייחסות .התוצאות
לתעודה להתייחס במלואוה"דו\יש ממנה\ח להעתיק ואין אחרים\ו למסמכים .ו

הצהרות

מס של ונתונים ההזמנה' פרטים בעת כוחו בא או המזמין ידי על שנמסרו כפי הינם עשויה ממנו והחומר סוגה השכבה
לפריט אישור מהווה ההסמכה ואין המעבדה שערכה הבדיקה לתוצאות אחראית אינה מעבדות להסמכת הלאומית ,הרשות

שנבדק תהליך או .מערכת

:הערות
ע נקבע הקידוח ב"מיקום המזמין"י .כ

ותפקידו התעודה קדרון:מאשר משה מהנדס

:חתימה

תפוצה
הלאומית- צ"מע החברה

בע מהנדסים מ"אספקט
:מזמין
:מפקח

כתובתשם

יהודה, 1021. ד.ת אור
צ"ראשל' ,א17לזרוב

תעודה ח"דו\סוף



28/02/2011 הוצאה789221'מס :תאריך 1 1מתוךעמוד
אספלט"דו גלילי בדיקות ח

האתר צפוןשם מרחב אתר112/09מכרז-ריבודים 825607קוד

בו\הסניף הבדיקות\מעבדה בוצעו :בה פרטי.1
המבצעים
הבדיקה

הדגימה מבצע טונין:שם דמיטרי

חיפה סניף

הבדיקה המבצע בלובורודוב:שם בוריס

המזמין :שם 2.
:כתובת

.טל

הקבלן :שם

:פיקוח

:הסכם' מס

8231449:הזמנה' מס

הזמנה : סקר

פרטי
הלקוח
וזיהוי

ההזמנה

לדרכים- צ"מע הלאומית החברה

יהודה, 1021. ד.ת אור

03-7355444

בניימין מרדכי
בע מהנדסים איכות"אספקט אבטחת מ

03-7355454.פקס
:החוזה' מס

1008

תיאור.3
פריטים
השכבה
ושיטת

הבדיקה

החומר :תאור

החומר הדגימה:מקור 15/02/2011תאריך רוויה מחצבה
ע*  שנמסרו כפי השכבה ב"פרטי המזמין"י כ

ל התאמה הבדיקה )נוהל\מפרט\תקן(מהות

הדגימה :שיטת
הנבדק :קטע

התערובת של ממשית :צפיפות

ע ב"נדגם המבדקה"י כ
בכביש לילה 85עבודת

תוצאות.4

)א"תג(3/4S"ק"תא
השכבה :תאור

ק"מ\ ג"ק2376

.א
בדיקות

מקדימות

51מפרט

ע המפעל"נמסר י

S3/4"מ"תא

מ חיבורים-:נקדח

:שכבה' מס

האגרגט בזלת:סוג

.ב
בדיקות
באתר

ממשיתחתך צפיפות
ק"מ\ג"ק

עובי
מ"מ

צפיפות דרגת
%

'מס
ליבה

( נ"ע 13.402ב"פ ) ( נ"ע 13.401ב"פ )

חתך תאור

פיזור ותאריך

2273תפר22158-21859 28/12/1050.095.7 103
2275תפר22158-21859 28/12/1057.095.7 104
2270תפר22158-21859 28/12/1056.095.5 105

95.7 ממוצע הידוק :שיעור

בתעודה.5 הניכללות זו"דו\הבדיקות לתקנים,זה\ח בהתאם בלבד.בוצעו שנבדק לפריט מתייחסות .התוצאות
לתעודה להתייחס במלואוה"דו\יש ממנה\ח להעתיק ואין אחרים\ו למסמכים .ו

הצהרות

מס של ונתונים ההזמנה' פרטים בעת כוחו בא או המזמין ידי על שנמסרו כפי הינם עשויה ממנו והחומר סוגה השכבה
לפריט אישור מהווה ההסמכה ואין המעבדה שערכה הבדיקה לתוצאות אחראית אינה מעבדות להסמכת הלאומית ,הרשות

שנבדק תהליך או .מערכת

:הערות
ע נקבע הקידוח ב"מיקום המזמין"י .כ

ותפקידו התעודה קדרון:מאשר משה מהנדס

:חתימה

תפוצה
הלאומית- צ"מע החברה

בע מהנדסים מ"אספקט
:מזמין
:מפקח

כתובתשם

יהודה, 1021. ד.ת אור
צ"ראשל' ,א17לזרוב

תעודה ח"דו\סוף











 

 110מתוך  90עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

 

  

  'טנספח 

  תמונות ממהלך הביצוע 

  

   



 

 111מתוך  91עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"גיאוּכום בע     

 

  1:'תמונה מס      
       

 
 
 
 
 
 

2:'תמונה מס



 

 110מתוך  92עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

  
 

  3: 'תמונה מס
  



 

 110מתוך  93עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

  

   'ינספח 

תמונות מההתפוררות בקטעי 

  א  "ק תג"התא

  

   



 

 110מתוך  94עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

1:'תמונה מס  
 

  

  

  2:'תמונה מס
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 110מתוך  95עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3: 'תמונה מס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 

 110מתוך  96עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

  

   'יאנספח 

מיקום ומידות המופות בקטעי 

  הניסוי   

  

   



 

 110מתוך  97עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

  

                         1:'תמונה מס
                            

                     

                        
                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  2:'מונה מסת

                                        



 

 110מתוך  98עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

 
 

  3:'תמונה מס
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מסאלחה גאזי
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מסאלחה גאזי
מוסמ� ומודד אזרחי מהנדס
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מסאלחה גאזי
מוסמ� ומודד אזרחי מהנדס
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מסאלחה גאזי
מוסמ� ומודד אזרחי מהנדס
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מסאלחה גאזי
מוסמ� ומודד אזרחי מהנדס
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 110מתוך  104עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"אוּכום בעגי     

 

  

   'יבנספח 

  בקטעי הניסוי FWDמדידות 

  

   



אספלט שכבה נבדקת: כביש 85 קטע ניסוי מקום הבדיקה:

מס' שכבה : Left צד/נתיב:

מ"מ 300 קוטר פלטה: 21460-23240 חתכים:

ק''ג 7500  עומס יעד: גאוקום מזמין:

נבדק ע"י:

FWD ריכוז אגני שקיעות בבדיקות

0000#0001-12

LEFT נתיב RIGHT נתיב

ק"מ 23240ק"מ 23240

גוליקוב ד. קובלנקו ק.

LEFT נתיב RIGHT נתיב

ק"מ 21460ק"מ 21460

8

6

20מ"ר



אספלט שכבה נבדקת: כביש 85 קטע ניסוי מקום הבדיקה:
מס' שכבה : Left,8 צד/נתיב:

300 מ"מ קוטר פלטה: מק''מ:
ק''ג 7500  עומס יעד: גאוקום מזמין:

נבדק ע"י:

180 ס"מ 150 ס"מ 120 ס"מ 90 ס"מ 60 ס"מ 30 ס"מ מרכז X Y

38 54 78 106 144 189 236 7329 1017 25.5 230273.428 759238.587 13/01/11 8 0 23240 1

21 27 44 87 183 365 614 7273 1009 25.5 230235.766 759229.612 13/01/11 8 40 23200 2

36 50 76 125 221 391 599 7296 1012 25.5 230197.064 759221.252 13/01/11 8 80 23160 3

25 34 55 106 205 381 612 7322 1016 25.5 230156.802 759213.198 13/01/11 8 120 23120 4

16 20 33 65 147 316 538 7301 1013 25.5 230120.436 759207.305 13/01/11 8 160 23080 5

16 17 21 43 105 244 428 7231 1003 25.5 230081.47 759202.026 13/01/11 8 200 23040 6

10 15 24 48 113 272 504 7198 999 25.5 230043.023 759197.98 13/01/11 8 240 23000 7

14 20 28 42 62 98 173 7399 1027 25.5 230003.797 759193.933 13/01/11 8 280 22960 8

18 21 24 33 65 159 323 7283 1011 25.5 229967.946 759191.43 13/01/11 8 320 22920 9

37 45 56 76 114 187 297 7358 1021 25.5 229927.939 759187.691 13/01/11 8 360 22880 10

24 28 34 45 79 184 378 7269 1009 25.5 229889.232 759183.645 13/01/11 8 400 22840 11

32 41 64 111 200 361 568 7258 1007 25.5 229845.85 759178.67 13/01/11 8 440 22800 12

16 21 24 35 59 124 259 7281 1010 25.5 229807.142 759175.24 13/01/11 8 480 22760 13

19 27 38 56 79 109 149 7423 1030 25.5 229768.694 759171.503 13/01/11 8 520 22720 14

8 11 16 27 45 66 111 7389 1025 25.5 229729.988 759166.534 13/01/11 8 560 22680 15

32 37 43 52 86 174 312 7343 1019 25.5 229690.504 759160.331 13/01/11 8 600 22640 16

26 29 32 39 63 122 219 7361 1021 25.5 229652.323 759149.817 13/01/11 8 640 22600 17

17 18 18 23 52 141 295 7252 1006 25.5 229615.962 759137.457 13/01/11 8 680 22560 18

15 19 21 27 53 129 257 7264 1008 25.5 229578.826 759120.783 13/01/11 8 720 22520 19

15 17 20 28 62 146 277 7237 1004 25.5 229541.174 759101.644 13/01/11 8 760 22480 20

29 20 23 34 71 159 291 7245 1005 25.5 229508.714 759085.283 13/01/11 8 800 22440 21

28 17 17 20 46 106 207 7235 1004 25.5 229473.14 759065.839 13/01/11 8 840 22400 22

19 29 22 28 54 131 263 7177 996 25.5 229438.602 759048.552 13/01/11 8 880 22360 23

39 26 21 27 53 112 215 7242 1005 25.5 229404.066 759030.341 13/01/11 8 920 22320 24

12 10 11 17 34 73 151 7336 1018 25.5 229368.49 759011.821 13/01/11 8 960 22280 25

9 11 13 25 57 133 251 7254 1007 25.5 229334.473 758993.611 13/01/11 8 1000 22240 26

15 17 23 32 57 125 269 7298 1013 25.5 229299.937 758974.476 13/01/11 8 1040 22200 27

15 17 19 26 57 145 305 7232 1003 25.5 229266.962 758953.495 13/01/11 8 1080 22160 28

FWD ריכוז אגני שקיעות בבדיקות

0000#0001-1

שקייעה  מנורמלת  לעומס יעד (מיקרון) עומס 

(ק"ג כח)

לחץ 

(קפ"ס)

טמפ. 

C0

קורדינטה תאריך נטיב 

מס'

מטר רץ ק"מ נקודה 

מס'

21480-23240

גוליקוב ד. קובלנקו ק.



8 11 16 28 62 151 299 7253 1007 25.5 229234.766 758932.206 13/01/11 8 1120 22120 29

9 10 12 17 36 97 223 7310 1014 25.5 229201.272 758909.376 13/01/11 8 1160 22080 30

21 20 12 12 31 91 210 7345 1019 25.5 229167.519 758886.853 13/01/11 8 1200 22040 31

11 26 26 13 40 114 243 7255 1007 25.5 229135.323 758865.257 13/01/11 8 1240 22000 32

41 53 45 8 38 127 274 7256 1007 25.5 229102.866 758844.584 13/01/11 8 1280 21960 33

25 36 28 41 95 208 343 7218 1002 25.5 229068.328 758826.067 13/01/11 8 1320 21920 34

9 16 13 12 33 111 251 7234 1004 25.5 229031.188 758812.475 13/01/11 8 1360 21880 35

8 16 26 29 76 194 364 7238 1004 25.5 228994.304 758801.657 13/01/11 8 1400 21840 36

13 3 29 12 52 148 285 7247 1005 25.5 228955.078 758794.534 13/01/11 8 1440 21800 37

30 22 30 24 57 151 302 7288 1011 25.5 228916.368 758792.032 13/01/11 8 1480 21760 38

35 37 21 40 84 159 256 7313 1014 25.5 228878.435 758791.996 13/01/11 8 1520 21720 39

37 27 76 65 143 282 453 7372 1023 25.5 228839.462 758792.267 13/01/11 8 1560 21680 40

9 12 27 62 143 281 438 7351 1020 25.5 228796.331 758792.842 13/01/11 8 1600 21640 41

14 11 11 2 23 105 252 7363 1022 25.5 228756.838 758793.421 13/01/11 8 1640 21600 42

17 25 30 51 123 303 562 7304 1013 25.5 228716.826 758794.307 13/01/11 8 1680 21560 43

12 11 16 32 87 224 425 7305 1014 25.5 228678.631 758796.12 13/01/11 8 1720 21520 44

9 11 13 22 70 208 650 7314 1015 25.5 228640.694 758799.165 13/01/11 8 1760 21480 45



אספלט שכבה נבדקת: כביש 85 קטע ניסוי מקום הבדיקה:
מס' שכבה : Left,6 צד/נתיב:

300 מ"מ קוטר פלטה: מק''מ
ק''ג 7500  עומס יעד: גאוקום מזמין:

נבדק ע"י:

180 ס"מ 150 ס"מ 120 ס"מ 90 ס"מ 60 ס"מ 30 ס"מ מרכז X Y

26 38 61 106 180 292 414 7516 1043 25.5 230252.134 759229.63 14/01/11 6 0 23220 1

38 49 72 109 173 279 403 7494 1040 25.5 230213.692 759220.654 14/01/11 6 40 23180 2

26 36 58 95 160 263 383 7521 1043 24.8 230173.172 759211.984 14/01/11 6 80 23140 3

25 36 57 99 179 320 500 7505 1041 24.8 230136.546 759205.166 14/01/11 6 120 23100 4

16 20 27 43 80 153 267 7495 1040 24.8 230098.1 759199.888 14/01/11 6 160 23060 5

13 16 24 46 95 200 347 7399 1026 24.8 230059.393 759195.841 14/01/11 6 200 23020 6

29 27 40 67 118 213 345 7468 1036 24.8 230019.387 759191.793 14/01/11 6 240 22980 7

29 33 42 62 109 211 352 7434 1032 24.8 229980.68 759187.747 14/01/11 6 280 22940 8

32 37 42 52 82 177 349 7461 1035 24.8 229942.493 759184.009 14/01/11 6 320 22900 9

25 29 36 42 60 136 319 7485 1039 24.8 229899.369 759179.959 14/01/11 6 360 22860 10

23 31 43 62 92 139 201 7542 1046 24.8 229861.441 759176.222 14/01/11 6 400 22820 11

19 28 44 73 117 179 254 7512 1043 24.8 229820.915 759171.866 14/01/11 6 440 22780 12

22 29 42 65 101 156 226 7494 1040 24.8 229784.286 759168.131 14/01/11 6 480 22740 13

10 12 17 23 32 49 91 7627 1058 24.8 229744.019 759164.7 14/01/11 6 520 22700 14

15 19 26 36 55 86 142 7594 1054 24.8 229703.236 759158.496 14/01/11 6 560 22660 15

34 38 44 55 79 129 211 7509 1042 24.8 229667.133 759148.908 14/01/11 6 600 22620 16

29 30 33 44 71 134 233 7394 1026 24.8 229624.798 759135.31 14/01/11 6 640 22580 17

22 23 28 36 53 92 171 7447 1033 24.8 229591.297 759120.796 14/01/11 6 680 22540 18

13 14 20 32 60 113 207 7397 1026 24.8 229549.23 759099.804 14/01/11 6 720 22500 19

30 22 12 19 37 76 145 7443 1033 24.8 229520.406 759085.295 14/01/11 6 760 22460 20

24 13 19 18 35 85 183 7444 1033 24.8 229487.167 759068.318 14/01/11 6 800 22420 21

45 29 17 21 54 124 232 7327 1017 24.8 229452.63 759050.415 14/01/11 6 840 22380 22

32 18 15 26 47 92 167 7329 1017 24.8 229414.977 759030.968 14/01/11 6 880 22340 23

19 22 15 23 41 75 143 7413 1029 24.8 229382.778 759013.376 14/01/11 6 920 22300 24

20 16 23 34 57 90 164 7415 1029 24.8 229348.242 758995.165 14/01/11 6 960 22260 25

תאריך עומס נטיב מס'

(ק"ג כח)

גוליקוב ד. קובלנקו ק.

מטר רץ

FWD ריכוז אגני שקיעות בבדיקות

0000#0001-1

טמפ. 

C
0

ק"מ נקודה 

מס'

שקייעה  מנורמלת  לעומס יעד (מיקרון) לחץ 

(קפ"ס)

21460-23220

קורדינטה



אספלט שכבה נבדקת: כביש 85 קטע ניסוי מקום הבדיקה:
מס' שכבה : Left,6 צד/נתיב:

300 מ"מ קוטר פלטה: מק''מ
ק''ג 7500  עומס יעד: גאוקום מזמין:

נבדק ע"י:

180 ס"מ 150 ס"מ 120 ס"מ 90 ס"מ 60 ס"מ 30 ס"מ מרכז X Y

תאריך עומס נטיב מס'

(ק"ג כח)

גוליקוב ד. קובלנקו ק.

מטר רץ

FWD ריכוז אגני שקיעות בבדיקות

0000#0001-1

טמפ. 

C
0

ק"מ נקודה 

מס'

שקייעה  מנורמלת  לעומס יעד (מיקרון) לחץ 

(קפ"ס)

21460-23220

קורדינטה

7 9 16 34 69 132 243 7374 1023 24.8 229311.368 758975.412 14/01/11 6 1000 22220 26

12 14 17 24 41 79 172 7430 1031 24.8 229280.209 758956.28 14/01/11 6 1040 22180 27

16 22 31 48 81 144 249 7391 1026 24.8 229246.455 758934.374 14/01/11 6 1080 22140 28

15 21 17 28 55 127 258 7351 1020 24.8 229214.779 758912.778 14/01/11 6 1120 22100 29

26 22 25 37 69 147 275 7374 1023 24.8 229181.805 758890.872 14/01/11 6 1160 22060 30

30 28 26 43 89 200 366 7344 1019 24.8 229149.09 758868.659 14/01/11 6 1200 22020 31

34 38 35 28 82 217 434 7252 1006 24.8 229116.634 758847.062 14/01/11 6 1240 21980 32

35 29 19 26 37 51 85 7493 1039 24.8 229082.877 758827.621 14/01/11 6 1280 21940 33

16 22 20 27 35 43 68 7495 1040 24.8 229046.777 758812.491 14/01/11 6 1320 21900 34

22 30 41 58 82 113 165 7447 1033 24.8 229008.855 758800.131 14/01/11 6 1360 21860 35

5 6 17 21 61 138 247 7238 1004 24.8 228966.513 758791.464 14/01/11 6 1400 21820 36

24 29 47 66 135 267 421 7304 1014 24.8 228928.324 758787.731 14/01/11 6 1440 21780 37

18 135 34 55 88 132 183 7357 1021 24.8 228886.493 758787.69 14/01/11 6 1480 21740 38

23 22 22 30 43 64 115 7410 1028 24.8 228846.74 758788.269 14/01/11 6 1520 21700 39

15 20 31 48 74 112 159 7407 1028 24.8 228809.586 758788.849 14/01/11 6 1560 21660 40

21 28 45 72 118 193 291 7407 1028 24.8 228768.794 758789.119 14/01/11 6 1600 21620 41

23 30 48 78 128 224 371 7407 1028 24.8 228729.561 758790.006 14/01/11 6 1640 21580 42

47 41 49 48 117 288 530 7336 1018 24.8 228692.406 758790.895 14/01/11 6 1680 21540 43

11 13 17 31 74 175 317 7310 1014 24.8 228653.43 758793.94 14/01/11 6 1720 21500 44

19 16 15 24 61 140 245 7372 1023 24.8 228612.635 758797.599 14/01/11 6 1760 21460 45



פרויקט גומי אספלט בתהליך חצי יבש

עד ק"ממק"מ
23.2622.93
22.9322.38
22.3821.86
21.8621.51

תא"מ  תג"א 19
GG תא"ק  תג"א
SMA 19 תא"מא

FWD לאורך קטעי הניסוי התפלגות ערכי שקיעה מרכזית בבדיקת :1 גרף יב
כביש 85 מסלול Left קטע ק"מ 21.51-23.26

463
282212

376 37%
38%

תא"מ 19 בזלת
32%

44%
49%

שונות, %
18%

254
399288

215 19%
33%

קטע
ממוצע, מק"משונות, %ממוצע, מק"מ
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FWD שקיעה מרכזית ממוצע לקטע

גיאוּכום בע"מ - הנדסה אזרחית וגיאולוגיה



 

 111מתוך  111עמוד 
 מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה"גיאוּכום בע     

 

  

  

   'יגנספח 

בדיקות התנגדות להחלקה  

  ועומק המרקם בקטעי הניסוי

  



פרויקט גומי אספלט בתהליך חצי יבש

AVGStDevAVGStDevAVGStDevAVGStDev
23.2622.930.390.0391.090.1730.510.0301.100.128
22.9322.380.430.0181.240.0970.520.0291.250.116
22.3821.860.490.0191.260.2310.560.0181.400.322
21.8621.510.420.0361.930.1930.440.0211.710.143

תא"מ 19 בזלת
תא"מ  תג"א 19
GG תא"ק  תג"א
SMA 19 תא"מא

קטע
GNMPDGN עד ק"מ מק"מ

נתיב 6נתיב 8
MPD

ערכי התנגדות להחלקה ועומק מרקם לאורך קטעי הניסוי :1 גרף יג
כביש 85 מסלול Left קטע ק"מ 21.51-23.26

GN התנגדות להחלקה  
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ך 
ער

נתיב 8 נתיב 6 ממוצע לנתיב 8 ממוצע לנתיב 6
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פרויקט גומי אספלט בתהליך חצי יבש

19 - בזלת ערכי התנגדות להחלקה ועומק מרקם לאורך קטע תא"מ :2 גרף יג
כביש 85 מסלול Left קטע ק"מ 22.93-23.26

GN התנגדות להחלקה  

תא"מ 19
בזלת

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

22.93 22.94 22.95 22.96 22.97 22.98 22.99 23.00 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 23.20 23.21 23.22 23.23 23.24 23.25 23.26

קילומטר רץ

G
T 
רך
ע

נתיב 8 נתיב 6 ממוצע לנתיב 8 ממוצע לנתיב 6

MPD עומק המרקם  

תא"מ 19
בזלת

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

22.93 22.94 22.95 22.96 22.97 22.98 22.99 23.00 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 23.20 23.21 23.22 23.23 23.24 23.25 23.26

קילומטר רץ

M
PD

ך 
ער

נתיב 8 נתיב 6 ממוצע לנתיב 8 ממוצע לנתיב 6
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פרויקט גומי אספלט בתהליך חצי יבש

ערכי התנגדות להחלקה ועומק מרקם לאורך קטע תא"מ תג"א 19 :3 גרף יג
כביש 85 מסלול Left קטע ק"מ 22.38-22.93

GN התנגדות להחלקה  

תא"מ תג"א 19

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

22.38 22.40 22.42 22.44 22.46 22.48 22.50 22.52 22.54 22.56 22.58 22.60 22.62 22.64 22.66 22.68 22.70 22.72 22.74 22.76 22.78 22.80 22.82 22.84 22.86 22.88 22.90 22.92

קילומטר רץ

G
T 
רך
ע

נתיב 8 נתיב 6 ממוצע לנתיב 8 ממוצע לנתיב 6

MPD עומק המרקם  

תא"מ תג"א 19

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

22.38 22.40 22.42 22.44 22.46 22.48 22.50 22.52 22.54 22.56 22.58 22.60 22.62 22.64 22.66 22.68 22.70 22.72 22.74 22.76 22.78 22.80 22.82 22.84 22.86 22.88 22.90 22.92

קילומטר רץ

M
PD

ך 
ער

נתיב 8 נתיב 6 ממוצע לנתיב 8 ממוצע לנתיב 6
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פרויקט גומי אספלט בתהליך חצי יבש

GG - ערכי התנגדות להחלקה ועומק מרקם לאורך קטע תא"ק  תג"א :4 גרף יג
כביש 85 מסלול Left קטע ק"מ 21.86-22.38

GN התנגדות להחלקה  

תא"ק  תג"א
GG

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

21.86 21.88 21.90 21.92 21.94 21.96 21.98 22.00 22.02 22.04 22.06 22.08 22.10 22.12 22.14 22.16 22.18 22.20 22.22 22.24 22.26 22.28 22.30 22.32 22.34 22.36 22.38

קילומטר רץ

G
T 
רך
ע

נתיב 8 נתיב 6 ממוצע לנתיב 8 ממוצע לנתיב 6

MPD עומק המרקם  

תא"ק  תג"א
GG

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

21.86 21.88 21.90 21.92 21.94 21.96 21.98 22.00 22.02 22.04 22.06 22.08 22.10 22.12 22.14 22.16 22.18 22.20 22.22 22.24 22.26 22.28 22.30 22.32 22.34 22.36 22.38

קילומטר רץ

M
PD

ך 
ער

נתיב 8 נתיב 6 ממוצע לנתיב 8 ממוצע לנתיב 6
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פרויקט גומי אספלט בתהליך חצי יבש

SMA - 19 ערכי התנגדות להחלקה ועומק מרקם לאורך קטע תא"מא :5 גרף יג
כביש 85 מסלול Left קטע ק"מ 21.51-21.86

GN התנגדות להחלקה  

תא"מא 19
SMA

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

21.51 21.52 21.53 21.54 21.55 21.56 21.57 21.58 21.59 21.60 21.61 21.62 21.63 21.64 21.65 21.66 21.67 21.68 21.69 21.70 21.71 21.72 21.73 21.74 21.75 21.76 21.77 21.78 21.79 21.80 21.81 21.82 21.83 21.84 21.85 21.86

קילומטר רץ

G
T 
רך
ע

נתיב 8 נתיב 6 ממוצע לנתיב 8 ממוצע לנתיב 6

MPD עומק המרקם  

תא"מא 19
SMA

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

21.51 21.52 21.53 21.54 21.55 21.56 21.57 21.58 21.59 21.60 21.61 21.62 21.63 21.64 21.65 21.66 21.67 21.68 21.69 21.70 21.71 21.72 21.73 21.74 21.75 21.76 21.77 21.78 21.79 21.80 21.81 21.82 21.83 21.84 21.85 21.86

קילומטר רץ

M
PD

ך 
ער

נתיב 8 נתיב 6 ממוצע לנתיב 8 ממוצע לנתיב 6
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EastNorthGNMPDSpeedGNMPDSpeed
23.2602303007592450.501.68720.601.5650
23.2552302967592440.541.00720.581.0652
23.2502302917592430.451.07730.521.0854
23.2452302867592420.411.15730.461.1555
23.2402302817592410.301.27730.460.9456
23.2352302767592390.411.11730.520.9357
23.2302302717592380.351.02740.501.0058
23.2252302677592370.400.96740.510.9459
23.2202302627592360.420.90750.501.0160
23.2152302577592350.420.94750.490.9961
23.2102302527592340.401.02750.470.8762
23.2052302477592330.380.93760.500.9964
23.2002302427592310.370.88760.490.9363
23.1952302377592300.380.85760.500.8864
23.1902302327592290.390.89750.480.8465
23.1852302277592280.400.81750.460.9365
23.1802302237592270.390.84750.480.9366
23.1752302187592260.380.86750.481.0166
23.1702302137592250.360.92740.501.0367
23.1652302087592240.360.91740.491.0066
23.1602302037592230.350.93740.490.9767
23.1552301987592220.350.84740.480.9967
23.1502301937592210.340.97730.500.9967
23.1452301887592200.350.93730.511.2067
23.1402301837592190.340.92730.501.2167
23.1352301787592180.340.93730.481.2568
23.1302301747592170.341.06730.481.1469
23.1252301697592160.340.98730.481.1769
23.1202301647592140.340.88730.461.3370
23.1152301597592130.340.93730.471.1670
23.1102301547592120.340.96730.461.1171
23.1052301497592120.340.99730.491.1971
23.1002301447592100.370.86730.501.0771
23.0952301397592100.361.23730.511.0072
23.0902301347592090.381.29730.501.1472
23.0852301297592080.361.19730.501.1873
23.0802301247592070.391.33730.491.0973
23.0752301197592060.401.10730.501.0874
23.0702301157592060.401.06730.501.1874
23.0652301107592050.421.07730.511.2675
23.0602301057592040.381.12740.501.2075
23.0552301007592030.421.13740.511.1476
23.0502300957592030.421.47740.501.1776
23.0442300907592020.411.25740.481.2677
23.0392300857592010.401.29740.481.2277
23.0342300807592010.411.32740.521.2077
23.0292300757592000.401.15740.501.2177
23.0242300707592000.401.11740.491.0877
23.0192300657591990.431.16740.521.2677
23.0142300607591990.441.20740.511.3277
23.0092300557591980.431.17740.531.2278
23.0042300507591980.441.25740.551.1977
22.9992300457591970.431.26740.531.1077
22.9942300407591970.411.46740.521.0377
22.9892300357591970.401.18740.521.0577
22.9842300307591960.411.21740.531.0477
22.9792300257591960.431.19740.540.9777
22.9742300207591950.421.13740.561.1677
22.9692300157591950.401.17730.531.0477

תא"מ 19
בזלת

קטע ניסוי

פרויקט גומי אספלט בתהליך חצי יבש
טבלה מס' יג 1: ערכי מדידת התנגדות להחלקה (GN) ועומק מרקם (MPD) בקטעי ניסוי

כביש 85 מסלול Left קטע ק"מ 21.51-23.26
מרחק 
ק"מ

נתיב 6 נתיב 8 GPS קואורדינטות
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EastNorthGNMPDSpeedGNMPDSpeed
קטע ניסוי

פרויקט גומי אספלט בתהליך חצי יבש
טבלה מס' יג 1: ערכי מדידת התנגדות להחלקה (GN) ועומק מרקם (MPD) בקטעי ניסוי

כביש 85 מסלול Left קטע ק"מ 21.51-23.26
מרחק 
ק"מ

נתיב 6 נתיב 8 GPS קואורדינטות

22.9642300107591940.411.07730.531.0476
22.9592300057591940.411.03730.531.1377
22.9542300007591930.411.10730.521.1576
22.9492299957591930.411.10730.531.1476
22.9442299907591920.401.08730.521.1276
22.9392299857591920.401.18730.561.2776
22.9342299807591910.411.23730.581.1476
22.9292299757591910.401.28730.550.9876
22.9242299707591900.401.22730.571.1276
22.9192299657591900.411.11730.531.0375
22.9142299607591900.391.11730.521.2075
22.9092299557591890.391.14730.541.1375
22.9042299507591890.401.15730.531.2874
22.8992299457591880.391.22730.511.2675
22.8942299407591880.401.21730.501.2275
22.8892299357591870.391.18730.501.3675
22.8842299307591870.401.14730.521.2475
22.8792299257591860.421.19730.501.2176
22.8742299207591860.411.20730.501.1176
22.8692299157591850.411.39730.501.2276
22.8642299107591850.411.47730.501.3976
22.8592299057591850.421.27730.511.2877
22.8542299007591840.421.32730.511.5376
22.8492298957591840.411.31730.501.2877
22.8442298907591830.421.35730.511.1077
22.8392298857591830.411.31730.511.0977
22.8342298807591820.421.33730.491.2677
22.8292298757591820.421.26730.491.2977
22.8242298707591810.421.33730.491.2977
22.8192298657591810.421.30730.491.3277
22.8142298607591800.411.34730.511.4777
22.8092298557591800.421.31730.511.3677
22.8042298507591790.431.38730.521.3677
22.7992298457591790.451.43730.521.2977
22.7942298407591780.441.27730.511.3077
22.7892298357591780.431.21730.511.3277
22.7842298307591770.431.38730.501.4477
22.7792298257591770.421.29730.511.2577
22.7742298207591760.441.30730.511.2777
22.7692298157591760.431.26730.521.3277
22.7642298107591750.431.30730.501.2077
22.7592298057591750.441.18740.511.2577
22.7542298007591740.441.18740.511.1677
22.7492297957591740.441.25740.531.2277
22.7442297907591730.451.30740.541.4177
22.7392297857591730.431.19740.521.5277
22.7342297807591720.431.32740.511.5077
22.7292297757591720.421.17740.521.3477
22.7242297707591710.431.42740.531.1477
22.7192297657591700.431.35740.541.3577
22.7142297607591700.431.16740.511.4377
22.7092297557591690.431.11740.501.1977
22.7042297517591690.431.13740.521.1777
22.6992297467591680.441.15740.531.1977
22.6942297417591670.411.14740.541.1377
22.6892297367591670.431.12740.521.2077
22.6842297317591660.451.24750.541.2877
22.6792297267591650.471.30740.531.5477
22.6742297217591640.471.40740.551.1677

תא"מ 19
בזלת

תא"מ תג"א 19
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EastNorthGNMPDSpeedGNMPDSpeed
קטע ניסוי

פרויקט גומי אספלט בתהליך חצי יבש
טבלה מס' יג 1: ערכי מדידת התנגדות להחלקה (GN) ועומק מרקם (MPD) בקטעי ניסוי

כביש 85 מסלול Left קטע ק"מ 21.51-23.26
מרחק 
ק"מ

נתיב 6 נתיב 8 GPS קואורדינטות

22.6692297167591630.461.22740.481.1977
22.6642297117591630.461.17740.471.1277
22.6592297067591620.451.30740.480.9877
22.6542297017591610.451.13740.431.0877
22.6492296967591600.441.07740.461.2077
22.6432296917591590.441.13740.421.1677
22.6382296867591580.441.18740.431.1877
22.6332296817591560.431.04740.461.1577
22.6282296777591550.441.10740.471.1377
22.6232296727591540.431.06740.501.0577
22.6182296677591530.441.18740.491.0777
22.6132296627591510.441.23740.491.1477
22.6082296577591500.441.25740.501.1676
22.6032296527591490.431.23740.501.0876
22.5982296487591470.441.14740.521.0876
22.5932296437591460.441.16730.531.0876
22.5882296387591440.441.15730.541.1976
22.5832296337591420.441.20730.521.2676
22.5782296297591410.451.16730.541.3076
22.5732296247591390.471.12730.531.4075
22.5682296197591370.491.22730.521.3576
22.5632296157591350.451.51730.521.3576
22.5582296107591330.421.34720.521.3775
22.5532296057591320.411.37730.521.2775
22.5482296017591300.431.34720.501.2275
22.5432295967591280.451.30720.501.2175
22.5382295927591260.451.26720.491.2375
22.5332295877591230.441.28720.501.2374
22.5282295827591210.441.30720.541.2074
22.5232295787591190.421.18720.551.2475
22.5182295737591170.421.25720.561.2674
22.5132295697591150.421.30710.551.2374
22.5082295647591120.411.11710.541.4074
22.5032295607591100.411.18710.541.4474
22.4982295567591080.441.13710.551.4574
22.4932295517591060.441.33710.561.1774
22.4882295477591030.431.31710.561.1873
22.4832295427591010.421.43710.531.2473
22.4782295387590990.431.32710.541.3073
22.4732295337590970.441.27710.541.2873
22.4682295297590940.441.24710.551.1373
22.4632295247590920.451.36710.551.2573
22.4582295207590900.461.46700.541.3073
22.4532295157590870.441.28700.551.1873
22.4482295117590850.441.13700.531.3073
22.4432295067590830.441.27700.541.1373
22.4382295027590800.431.29700.531.2773
22.4332294987590780.441.23700.541.2973
22.4282294937590760.421.25700.541.4373
22.4232294897590740.441.32700.551.4173
22.4182294847590710.441.30700.551.3173
22.4132294807590690.451.30700.551.2473
22.4082294757590670.441.22710.561.1673
22.4032294717590640.451.32710.561.3873
22.3982294667590620.431.22710.561.4073
22.3932294627590600.431.18710.551.3273
22.3882294577590580.431.15720.571.2873
22.3832294537590550.441.08720.551.1073

תא"מ תג"א 19
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EastNorthGNMPDSpeedGNMPDSpeed
קטע ניסוי

פרויקט גומי אספלט בתהליך חצי יבש
טבלה מס' יג 1: ערכי מדידת התנגדות להחלקה (GN) ועומק מרקם (MPD) בקטעי ניסוי

כביש 85 מסלול Left קטע ק"מ 21.51-23.26
מרחק 
ק"מ

נתיב 6 נתיב 8 GPS קואורדינטות

22.3782294487590530.451.73720.581.4173
22.3732294447590510.432.19720.551.5073
22.3682294407590480.451.78730.531.3674
22.3632294357590460.491.67730.561.3974
22.3582294317590440.501.80730.601.6274
22.3532294267590410.501.66730.561.8474
22.3482294227590390.511.73730.541.9974
22.3432294177590370.501.56730.561.8974
22.3382294137590340.511.45740.581.7074
22.3332294097590320.521.51740.602.0775
22.3282294047590300.491.40740.602.8474
22.3232294007590270.481.40740.592.8374
22.3182293957590250.481.34740.642.0574
22.3132293917590230.481.31740.551.6374
22.3082293867590210.511.32730.571.5874
22.3032293827590180.511.42730.571.4074
22.2982293777590160.491.45720.581.4474
22.2932293737590130.501.47720.571.4074
22.2882293697590110.501.61720.561.4374
22.2832293647590090.491.45720.571.6374
22.2782293607590060.501.29720.551.4574
22.2732293557590040.501.25710.571.4074
22.2682293517590020.511.28710.571.4475
22.2632293467589990.501.45710.561.4175
22.2582293427589970.501.67710.551.5175
22.2532293387589950.491.45710.541.8275
22.2482293337589920.491.53710.551.7075
22.2422293297589900.491.53710.561.3775
22.2372293247589870.521.24720.561.3675
22.2322293207589850.521.28720.551.3375
22.2272293167589830.491.55720.571.3275
22.2222293117589800.481.45730.571.5375
22.2172293077589780.491.63730.571.4175
22.2122293037589750.471.30740.581.8174
22.2072292987589720.471.50740.541.7275
22.2022292947589700.471.52750.571.6175
22.1972292907589670.471.58750.591.7175
22.1922292867589640.471.37750.612.0875
22.1872292817589620.491.07750.601.7875
22.1822292777589590.481.03760.611.5075
22.1772292737589560.471.07760.581.4275
22.1722292697589530.481.15760.591.4375
22.1672292657589510.481.30760.581.6975
22.1622292617589480.481.16760.571.8275
22.1572292567589450.491.08760.601.8375
22.1522292527589430.531.06760.591.1775
22.1472292487589400.511.02760.561.2275
22.1422292447589370.540.91750.571.0375
22.1372292407589340.471.00750.551.2575
22.1322292367589320.481.02750.541.4775
22.1272292317589290.451.13750.561.1275
22.1222292277589260.501.27750.561.0475
22.1172292237589230.471.16750.561.0475
22.1122292197589200.541.32750.550.9875
22.1072292157589180.521.08750.551.3875
22.1022292107589150.471.27750.551.2575
22.0972292067589120.491.15750.571.1175
22.0922292027589090.471.37750.571.0275
22.0872291987589060.481.07750.571.1075

תא"ק  תג"א
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EastNorthGNMPDSpeedGNMPDSpeed
קטע ניסוי

פרויקט גומי אספלט בתהליך חצי יבש
טבלה מס' יג 1: ערכי מדידת התנגדות להחלקה (GN) ועומק מרקם (MPD) בקטעי ניסוי

כביש 85 מסלול Left קטע ק"מ 21.51-23.26
מרחק 
ק"מ

נתיב 6 נתיב 8 GPS קואורדינטות

22.0822291947589040.471.05750.571.1575
22.0772291907589010.481.12750.551.2675
22.0722291867588980.481.19750.541.3275
22.0672291817588950.471.16750.551.4175
22.0622291777588920.461.20750.551.3475
22.0572291737588890.471.08750.561.2475
22.0522291697588870.471.03750.571.1375
22.0472291657588840.470.97750.571.1375
22.0422291617588810.470.95750.551.3275
22.0372291577588780.481.19750.561.2075
22.0322291527588760.481.11750.551.1275
22.0272291487588730.481.00750.551.0975
22.0222291447588700.481.11750.551.0575
22.0172291407588670.491.22750.561.1175
22.0122291357588650.501.22750.561.0975
22.0072291317588620.491.10750.551.0575
22.0022291277588590.491.19750.561.0575
21.9972291237588560.481.25750.561.0875
21.9922291197588540.481.11750.571.1575
21.9872291157588510.491.05750.561.1875
21.9822291107588480.481.02750.551.2575
21.9772291067588460.491.17750.551.2575
21.9722291027588430.491.23750.541.2475
21.9672290987588400.471.20750.551.2175
21.9622290937588380.471.00740.551.2874
21.9572290897588350.491.10750.551.2774
21.9522290847588330.481.06750.551.3374
21.9472290807588300.471.17740.551.4875
21.9422290767588280.461.23740.551.3774
21.9372290717588260.461.12740.541.3174
21.9322290667588240.471.05740.551.3674
21.9272290627588220.460.98750.561.3774
21.9222290577588200.471.05750.551.3975
21.9172290537588180.471.10750.561.3775
21.9122290487588170.471.00750.571.2475
21.9072290437588150.471.20750.561.3175
21.9022290387588130.471.07750.561.2875
21.8972290347588110.471.29750.571.3375
21.8922290297588100.471.36750.561.4575
21.8872290247588080.471.28750.561.3075
21.8822290197588070.481.09750.561.1975
21.8772290157588060.491.04750.581.2175
21.8722290107588040.491.12750.571.2375
21.8672290057588030.510.96750.581.1975
21.8622290007588020.511.17750.571.0875
21.8572289957588010.521.20750.561.0675
21.8522289907588000.431.74750.561.7175
21.8472289857587990.462.07750.471.8875
21.8422289807587980.421.71760.451.8575
21.8372289757587970.431.94750.442.0275
21.8322289707587960.412.21760.441.8075
21.8272289667587950.421.90750.452.0275
21.8222289617587950.422.01750.441.7475
21.8172289567587940.422.27750.441.9375
21.8122289517587930.422.22750.451.8575
21.8072289467587930.421.79750.441.7175
21.8022289417587920.421.95750.451.7475
21.7972289367587920.411.81750.441.5375
21.7922289317587920.401.91750.431.8575

תא"ק  תג"א
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EastNorthGNMPDSpeedGNMPDSpeed
קטע ניסוי

פרויקט גומי אספלט בתהליך חצי יבש
טבלה מס' יג 1: ערכי מדידת התנגדות להחלקה (GN) ועומק מרקם (MPD) בקטעי ניסוי

כביש 85 מסלול Left קטע ק"מ 21.51-23.26
מרחק 
ק"מ

נתיב 6 נתיב 8 GPS קואורדינטות

21.7872289267587910.391.80750.441.7175
21.7822289217587910.401.86750.441.5375
21.7762289167587910.402.08750.441.4775
21.7712289117587910.401.81750.431.6075
21.7662289067587910.401.92750.441.6975
21.7612289017587910.391.94750.441.7375
21.7562288967587900.392.04750.441.6375
21.7512288917587900.392.10750.441.6175
21.7462288867587900.391.77750.421.5475
21.7412288817587910.391.77750.421.4775
21.7362288767587910.381.84750.441.7975
21.7312288717587910.381.96750.421.5075
21.7262288667587910.382.04750.431.5475
21.7212288617587910.381.85750.431.7675
21.7162288567587910.391.89750.431.7875
21.7112288507587910.401.82750.431.5175
21.7062288457587910.391.66750.431.7176
21.7012288407587910.391.73760.431.5676
21.6962288357587910.391.91760.451.7676
21.6912288307587910.381.75760.471.7476
21.6862288257587910.401.70760.451.7976
21.6812288207587910.391.95760.461.7476
21.6762288157587910.391.92760.451.5876
21.6712288107587920.381.83760.441.5476
21.6662288057587920.391.86760.441.6176
21.6612288007587920.401.82760.441.5376
21.6562287957587920.431.77750.431.5076
21.6512287907587920.411.84750.431.3976
21.6462287857587920.421.74740.431.4877
21.6412287807587920.421.81740.431.5277
21.6362287757587920.431.78730.431.7176
21.6312287707587920.411.79730.441.7276
21.6262287657587920.421.76720.441.9377
21.6212287607587930.441.90720.441.7277
21.6162287557587930.442.06710.441.7976
21.6112287507587930.431.83710.421.7976
21.6062287457587930.441.98700.421.7077
21.6012287407587930.471.81700.441.6576
21.5962287357587930.501.92690.431.7177
21.5912287307587930.511.79690.431.5777
21.5862287257587930.522.16690.431.5977
21.5812287207587940.491.97680.441.9077
21.5762287157587940.481.85680.451.7777
21.5712287107587940.491.99670.521.8077
21.5662287057587940.492.03670.451.7477
21.5612287007587940.492.28670.451.8077
21.5562286957587950.482.19670.451.7877
21.5512286907587950.461.77670.451.7577
21.5462286857587950.441.74670.441.7876
21.5412286807587950.441.95680.431.8477
21.5362286757587960.441.83690.421.8676
21.5312286707587960.432.09690.471.9976
21.5262286657587960.442.00690.421.9276
21.5212286607587970.432.01700.441.7876
21.5152286557587970.452.30700.451.7376
21.5092286507587980.462.91710.451.6976
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