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עמוס בלנק  -עדי לרר

מהנדסים בע"מ

מכניקת קרקע והנדסת ביסוס
עמוס בלנק  -עדי לרר  -סשה בר

בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס
מוסך – מבנה 100
אשקלון  -דפו
___________________________
דו"ח מס'  / 5023-16מוסך  -ראשוני

התוכן-:
1.

האתר והתכנון.

2.

תנאי הקרקע.

.3

מסקנות והמלצות.

.4

בקרה
תל – אביב  19יוני 2016
מעודכן 04 -:יולי 2016

נספחים-:
מיקום קידוחי ניסיון
חתך קרקע

תפוצה-:
רכבת ישראל באמצעות משרד א.אפשטיין.
מהנדסת ויקטוריה ליכטנשטיין – משרד א.אפשטיין.
אדריכל שמואל מיכאלי – ברחנא אדר'.
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 .1האתר והתכנון-:
א .האתר-:
מבנה מוסך )מבנה  (100מתוכנן להיבנות במרכז השטח של הדיפו החדש בנ.צ .מרכזי
.162520/619500

פני הקרקע באתר הינם מישוריים ונמצאים ברומים אבסולוטיים  +48 - +52עם שיפוע
לכיוון צפון.
על חלק של האתר פוזרה במקומות פסולת וזבל.

ב .התכנון-:
המוסך יעודכן ע"י קבלן בשיטת )DBתכנון וביצוע(.
מידות המוסך ,גובה ועומק הנדרש לתעלות הטיפול ייקבעו ע"י הקבלן.
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 -3 .2תנאי הקרקע-:
א .במגרש הנדון בוצעו  6קידוחי ניסיון לעומק  25מ' )מס' .(K-15÷20
ב .פרופיל הקרקע-:
ב .1.מילוי-:
בקידוח  K-18נמצא מילוי חרסיתי עם מעט צרורות עד לעומק  6מ' )!(.
בבדיקות  SPTנתקבלו במילוי  6-11הקשות לחדירת  30ס"מ ,עם חריגה של 50
הקשות )כנראה בבולדר(.
ביתר הקידוחים עובי המילוי לא עלה על כ 1-מ'.

ב .2.מתחת למילוי מופיעה חרסית שמנה עד רזה בעובי משתנה מ 8-9-מ' בצד הדרומי
)קידוחים  (K-18-20עד ל 3-מ' בצד הצפוני ).(K-15-6
החרסית השמנה היא בעלת פוטנציאל תפיחה ניכר ,הנובע מהרטבתה.
בבדיקות  SPTנתקבלו בחרסית  10-31הקשות לחדירת  30ס"מ.
ב .3.החל מעומק  3-9מ' מופיע חול נקי עד חול עם צרורות כורכריים ,מתחלף בכורכר
חולי ונמשך עד סוף הקידוחים ב 25-מ'.
לפעמים בחתך הקרקע אותרו פלטות כורכר דקות ,קשות לקדיחה.

בבדיקות  SPTנתקבלו בחומר הכורכרי  11-81הקשות לחדירת  2-30ס"מ –
הצפיפות בד"כ גדלת עם העומק מבינונית בחול עד גבוהה בכורכר.

ב.4.

מים:-
בקידוחים לא התגלו מים עד העומק הנבדק.
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 -4 .3שיקולים ראשונים לתכנון המבנה-:
א .ביסוס-:
חתך הקרקע העליון מורכב מחרסית ובמקומות ממילוי עבה.
בתנאים הללו מומלץ שביסוס המבנה יהיה עמוק על גבי כלונסאות.
שיטת קדיחה-:
מציאת שכבות של חול נקי בחתך הקרקע מסכנת את ביצוע קדיחה בשיטה יבשה ,לכן
שיטת קדיחה מומלצת היא .CFA
בשיטת  CFAיש לוודא שמכונת קידוח מסוגלת לקדוח דרך השכבות הכורכריים
הקיימים.
כמובן ,ניתן לקדוח את הכלונסאות בשיטת הבנטונייט באמצעות מכונת קידוח חזקה
ושימוש במקדחי ווידיה.
קדיחה ביבש – קיים ספק שהקדיחה ביבש תצליח עקב ריבוי בחול הנקי ,אך היא
אפשרית בתנאי שהקבלן יוכחי יציבות השכבות.

עומק הכלונסאות-:
מומלץ שעומק הכלונסאות לא יפחת מ 12-מ'.
הקוטר המינימלי יהיה  50ס"מ לשיטת  CFAו 60-ס"מ לשיטת הבנטונייט.

קביעת מידות הכלונסאות תעשה במהלך התכנון המפורט לפי עומסי המבנה.
ב .רצפת המוסך-:
רצפת מבנה משרדים תהיה תלויה ,מופרדת מהקרקע באמצעות ארגזים בגובה
 20ס"מ לפחות.

רצפת המוסך ותעלות בדיקה יהיו מונחות על הקרקע.
הקרקע החרסיתית היא בעלת פוטנציאל תפיחה משמעותי ,לכן מתחת לרצפות מונחות
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 -5תעשה החלפת קרקע שתרחיק את החרסית מהרצפה.
עובי החלפת הקרקע ייקבע בתכנון מפורט ולא תפחת מ 1.2-מ'.
ג.

ניקוז-:
יש לדאוג לניקוז מסביב למבנה ולמנוע הרטבת החרסית התופחת.

ד.

חפירה-:
שיפוע חפירה זמני מקסימלי יהיה  1אנכי ל 1.5-אופקי בתוספת מרחב עבודה.
אם החפירה תתקרב למבנה קיים או למסילות ,יידרש לתכנן דיפון.

 .4בקרה-:
המלצות לביסוס של הקבלן והתוכניות יועברו למשרדנו לעיון.

גנאדי שריץ
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