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  חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ -ח.פ.ת. 

  

  .נ. א

  

  התייחסות לפתרון בעיית קונסולידציה – שכונת אפק בקרית ביאליק            הנדון:
  ניים מהחקירה הגיאוהנדסיתכולממצאים עדתאם למעקב שקיעות סוללות ניסיון בה

  

  כללי .1
אשר הוצגו במסמך הנחיות לצורך מכרז עבודות מוקדמות מתאריך ה עדכון לחישובי קונסולידציה מסמך זה מהוו

  על:  . העדכון  הסתמך9.3.2015

 ממצאי מעקב השקיעות שהתקבלו עד שלב זה בסוללות הניסיון שבוצעו בשטח השכונה 

  עד שלב זה. וממצאי חקירת השדה והמעבדה שנמסר 

קונסולידציה שהוצג במסמך הנחיות לצורך מכרז עבודות  זלזירוהמפורט תרון הפבחינת את מסכם המסמך 

  והתאמתו לממצאים החדשים שנוספו.  9.3.2015מוקדמות מתאריך 

  

 ממצאי סוללות הניסיון .2
) בוצעו בשטח השכונה שתי  13.3.2015הנחיות לביצוע ערימות ניסוי (עדכון מתאריך בהתאם למפורט במסמך 

 1בהתאם למסמך הערימה המזרחית תוכננה לשיפוע . )מ' 10מ' (קוטר ראש  7דיאלויות בגובה ערימות  ניסוי  ר

כדי להקל על נגישות משאיות  אופקי 3 -אנכי ל 1שתי הערימות בוצעו בשפוע אופקי אומנם בפועל  2 -אנכי ל

לכבישים המתוכננים .  מראה את מיקום הערימות יחסית 1. ציור מס' המילוי לשכבות העליונות וביצוע ההידוק שם

לרוחב מתאר את השקיעות  4מס'   ציור מתארים את מעקב השקיעות בשתי הסוללות.  3 -ו 2בנוסף ציורים מס' 

 מי נקבובים אשרמתארים את קריאות לחץ  6 -ו 5ציורים מס' אנקלנומטרים. תחתית הסוללה אשר נמדדו בעזרת 

  ם בקרקע הטבעית מתחת לערימות. פיאזומטרים שהוצבו בעומקים שוניעזרת נמדדו ב

הערה: נצפתה תופעה מוזרה של שינוי חד בקצב השקיעה במדידים המכניים בשתי הקריאות האחרונות. שינוי זה 

מד שקיעה+ אינקלנומטר) לאור זה ההשערה הינה ששינוי זה הינו טעות לא הובחן במדידים האלקטרוניים (

  תקבלה עד כתיבת מסמך זה.מדידה. בקשנו בזמנו מדידה חוזרת שלא ה

ס"מ, כשבאזור  46) השקיעה שהתקבלה עד שלב זה הינה ~1ניתן לראות  שבאזור החרסית הרכה ( ערימה מס' 

  ס"מ.  7השני שבו אין נוכחות של חרסית רכה, השקיעה שהתקבלה הינה ~



  

  

 

ם עוד לא הסתיים. בסוללה ) רואים שתהליך שחרור התוספת בלחץ מי נקבובי6ו  5מתוך מעקב מדי הלחץ ( ציורים  

שפוע קו השקיעה כמעט התאזן  כך שניתן לאמר שלא צפויה שקיעה משמעותית עם שחרור הלחץ הנוסף,  2מס' 

ס"מ בהתאם לכיול  60עדיין לא התאזן וצפויה המשך שקיעה לערכים ~  1לעומת זאת קצב השקיעה בסוללה מס' 

  שבוצע. 

  
  הניסוימיקום ערימות  – 1ציור מס' 

  
  
  
  

  . 2ערימה מס' 

  אזור חרסית בינונית עד קשה  

 עם נקזים 

    1ערימה מס' 

  אזור חרסית אורגנית

 עם  נקזים 

 29כביש מס' 
 20כביש מס' 



  

  

 

  

  
  (מערבית) 1ערימה מס'  –מעקב שקיעות במדידים טבלה + גרף  – 2ציור מס' 

  
  

  הערות:

( ערכים  ך, לאור זה הוערכו השקיעות  בהמש 1בשלב  מסוים נגרמה חבלה למד השקיעה האלקטרוני  בערימה מס' 

  באדום) מהקריאות של האנקלנומטר האופקי .

  

  



  

  

 

  
  

  
  (מזרחית) 2ערימה מס'  –מעקב שקיעות במדידים רף טבלה + ג – 3ציור מס' 

  
  



 

  

  

  
  

  אנקלנומטרים אופקיים  מעקב גרפים של  – 4ציור מס' 

  (מערבית)  1ערימה מס' 

  (מזרחית)  2ערימה מס' 



  

  

 

  

  
  

  ( מערבית) 1ערימה מס'  –(מדי לחץ)מעקב פיאזומטרים  – 5ציור מס' 



  

  

 

  
  

  
  

  ( מזרחית) 2ערימה מס'   –(מדי לחץ)מעקב פיזומטרים  – 6ציור מס' 



 

  

  

 בדיקות מעבדה  ו השלמת חקירת שדה  .3
(במיוחד בדיקות  חקירה, הן קידוחי ובדיקות שדה והן בדיקות מעבדהעוד ממצאי התקבלו בתקופה האחרונה 

. (הטבלה מציגה את מרכזת את ממצאי בדיקות הקונסולידציה שהתקבלו עד שלב זה 1קונסולידציה ). טבלה מס' 

    ציה בחרסית הרכה ובחרסית הבינונית). הממוצע והאחוזון של פרמטרי החישוב לשקיעות קונסוליד

  

  
  ריכוז ממצאי בדיקות קונסולידציה שהתקבלו עד שלב זה – 1מס'  טבלה 

  

ממצאי הבדיקות נותחו להערכת מספר גדול  שבוצעו במספר קידוחים בשכונה.  CPTבנוסף התקבלו ממצאי בדיקות  

  , הערכת שקיעה צפויה ואחרים).  , חדירותOCRחוזק גזירה בלתי מנוקז,  SUשל פרמטרים (כמו 



  

  

 

  

 עדכון ערכי שקיעת קונסולידציה צפויה  .4
 וי:פרמטרי חישוב לקונסולידציה בהתאם לממצאי ערימות הניס עדכון 

 מתוך  כיול לפרמטרי החישובקונסולידציה הצפויה, בוצע ה תשקיערה מדוייקת יותר  את עריך בצולהעל מנת 

הסתמכו על  פרמטרי הכיול שנלקחו עבור החרסית הרכה .שתי הערימותלממצאי השקיעה מ חישוב לאחור

.  הערימה המזרחית על  הסתמכוהמערבית , והערכים של החרסית הבינונית/קשה  ערימההשקיעות של ה

שהתקבלו מבדיקות קונסולידציה עד לתאריך  לאחוזוניםמרכזת את פרמטרי הכיול בנוסף  2טבלה מס' 

ונים המעודכנים יותר שהתקבלו עד שלב כתיבת (ששמשו לחישוב שקיעות במסמך הקודם) והאחוז 9.3.2015

  דוח זה. 

  בהסתמך על / פרמטרהערכה 
  חרסית בינונית קשה  חרסית רכה

Cc Ce e0'  OCR  Cc Ce e0'  OCR  

מבדיקות קונסולידציה  15/85אחוזון 

  9.3.2015שהתקבלו עד 
0.87  0.1  2.2  2  0.37  0.1  1.2  5  

מבדיקות קונסולידציה  15/85אחוזון 

  שלב זהשהתקבלו עד 
0.96  0.22  2.78  1.6  0.37  0.11  1.2  1.7  

  1  0.01  -  2  2.2  0.13  0.4  כיול שקיעות שהתקבלו מערימות הניסוי
חרסית טרום דחוסה 

  לכל העומק

  ריכוז פרמטרי קונסולידציה ( מתוך בדיקות קונסולידציה + כיול שקיעות בסוללות הניסוי) – 2מס'  טבלה 

  

מקדמי  שליותר גבוהים מהטבלה לעיל ניתן לראות שהאחוזון המעודכן יותר מבדיקות קונסולידציה נותן ערכים 

ערימות הניסוי מבפועל   .9.3.2015כים שהתקבלו מהריכוז עד הערמאשר בחרסית הרכה  Ccו   Ceהדחיסות 

לכן לא בוצע ניתוח חוזר לפי  .9.3.2015מהערכים הצפויים לפי חישובים מהמסך של שקיעות יותר קטנות  ותמתקבל

  יתן ערכי שקיעה צפויים יותר גדולים. והחישוב  האחוזון החדש מאחר

    

 לפרמטרים מכיול שקיעות סוללות הניסויקונסולידציה בהתאם חישוב  עדכון: 

  

, בוצע עדכון לחישובי קונסולידציה תוך שמוש קונסולידציה הצפויהה תשקיערה מדוייקת יותר  את עריך בצולהעל מנת 

  .3לעיל. תוצאות החישוב המעודכן מוצגים בטבלה מס'   2יילים שפורטו בטבלה מס' בפרמטרים המכו

  



  

  

 

  
  בהתאם לפרמטרי כיול ערימות ניסוי עדכון חישובי קונסולידציה צפויה – 3מס'  טבלה 

  

  

  הערכת שקיעות קונסולידציה צפויות בהתאם לממצאי בדיקותCPT  :במספר נקודות חקירה 
  

 ערכיכזת את מר 4טבלה מס'  .CPTבדיקות  רכה לשקיעות קונסולידציה צפויה בהתאם לממצאיעבנוסף בוצעה ה

  .מילוי משתנה ובההשקיעה שחושבו תחת ג

  חשוב להדגיש:

שמדובר  מאחרבוצע בהנחה של תוספת עומס אחידה עם העומק  4בטבלה מס'  חישוב ערכי השקיעה .1

 בשטח כל השכונה.אחיד במילוי 

ולא  חול כורכרי חזקה יחסית בתוך החתך החרסיתי המכונה נתקלה בשכבת    CPTבחלק מקידוחי ה  .2

לא כולל את בקידוחים אלו  ). לכן חישוב השקיעה AFK-1ו   AFK-9,AFK-19(  הצליחה לחדור אותה

חרסית עמוקה זו הינה חרסית קשה בהתאם לרוב הקידוחים שני , אומנם מצד שכבת החרסית העמוקה 

 לגודל השקיעה.  משמעותיתולא צפויה בה תרומה 

של החתך מוצגת השקיעה הצפויה לעומק כל הקידוח ובנוסף השקיעה בחלק העליון  עבור כל קידוח .3

  מלוא השקיעה. מתוך בכדי לבחון את אחוז השקיעה של החתך העליון ), מ' העליונים 5עבור ה (

  

  



 

  

  
  

   CPTמצאי  בדיקות הערכת גודל שקיעות קונסולידציה מתוך מ – 4מס'  טבלה 



 

  

 ריכוז חישובים שונים 
ערכי שקיעות הקונסולידציה שחושבו לפי השיטות השונות שפורטו לעיל לקבלת תמונה יותר ברורה רוכזו 

   להל"ן . 5בטבלה מס' 

  

  
  )CPTשקיעות קונסולידציה צפויות לפי (בדיקות מעבדתיות/ כיול מערימות ניסוי/ בדיקות ריכוז  –5טבלה מס' 

  באותו אזור 22חושבה לפי כיול שקיעות שהתקבלו מכביש  9.3.2015במסמך  צהוביםהתאים השקיעה בהערה: 

  

 סיכוםל   :  
מהחישוב שהוצג במסמך  ערכי השקיעה שהתקבלו מהחישוב לפי פרמטרי הכיול נותנים ערכים הרבה יותר נמוכים .1

(פרמטרים תכנוניים נקבעו על סמך  ואשר הסתמך על פרמטרים שחושבו לפי בדיקות הקונסולידציה 9.3 - ההנחיות מ

    5ראה טבלה מס'  .בדיקות מעבדתיות בלבד)

 -מהחישוב שבוצע בבמידה מעטה יותר נמוכים נתן ערכים  CPT -עה בהתאם לממצאי בדיקות החישוב ערכי השקי .2

Plaxis  למרות שניתן להבחין בבירור שבחתכים )של סוללות הניסיון פרמטרי הכיול(חישוב הפלקסס בוצעו לפי .

עשרות סנטימטרים כמה מגיעים לשתי השיטות הצפויה לפי שבהם קיימת שכבה של חרסית רכה ערכי השקיעה 

)AFK-7  וAFK-9 .( '5ו  3,4ראה טבלאות מס 

, ס"מ 50 - , יש לצפות לשקיעות של מספר סנטימטרים עד כמ' 3-5של השכונה שהינם בין גבהי המילוי הממוצעים ב .3

  הרכה. החרסית שכבת של והעובי ות תלוי בנוכח

  



  

  

 

 

אזור האמצעי והצפוני של השטח המזרחי בשכונה  (אזור החורשה הבו 22מערבית לכביש (ברוב השכונה  .4

השכבה הרכה וקידוחים אחרים של נוכחות שבהם הייתה החקירה הראו קידוחים ממצאי  )7(ראה ציור מס' )/הבריכות

קיעות ש אפס את ל צורךה בשלוהראו חרסית בינונית /קשה לכל העומק, לאור ההטרוגניות  של החתך  ש

מצב ל באזור זה בהתאם  הציריםלכל אחיד לתת טיפול  יהיה צורך ניקוז , ו ביוב  וישל קו התכנון  בגללה קונסולידציה

 . בכל ציר הקריטי

דרומית אזור מעובד  AFK-13,14,15 ,לעומת זאת האזור הדרומי של השטח המזרחי של השכונה ( אזור קידוחים   .5

  סימן לחרסית רכה. באזור זה לפי ולא אותר ב,  28, 20מילוי  נמוך בציר  אזוריכלומר ) 7ראה ציור מס'  -לחורשה

  .מ' 3.0ס"מ במילוי עד  3-4עד מזעריות של צפויים שקיעות  ,ממצאי ערימת הניסוי המזרחיתלפי ו AFK-14  ידוחק

 

ת והנקזים מאת ההעמסה המוקד לבטניתן ל שיקול דעתו של מנהל הפרויקטלולאור הנאמר   .6
 :  ים הבאיםקטעאשר תוכננו ב

  816-800 , חתכים  28ציר 

     718-700חתכים  20ציר 
אלה אם יש  ,מהתכולה של מכרז עבודות מוקדמותהנ"ל   החתכיםלהוריד זאת אומרת 

  .וקו הניקוז הבא להנחת קו הביוב מכרזהצדקה לבנות את הסוללה למצב סופי ולחפור ב
  
  
  



  

  

 

 
   אזור החרסית הבינונית לכל העומק סקיצה שמראה את המקום של – 7מס' ציור 

  
  
  
  
  

ת שטח השכונה (אזור מערבי +אזור מרבי

 התקבלהבריכות והחורשה בצד המזרחי) 

חחך הטרוגני שבחלק מהקידוחים הייתה 

נוכחות של השכבה הרכה, ובהחלקם השני 

 בינונית/קשה לכל העומקהייתה חרסית ה

אזור דרומי מזרחי , החקירה 

/קשה תהראתה חרסית בינוני

ללא סימנים  לכל עומק הקידוחים

 של חרסית רכה אורגנית



  

  

 

 

 י קצב שקיעה ממצא .5
קונסולידציה הינו ת ובעי שהוא בעל חשיבות גבוהה בפרויקטים עםבנוסף לגודל השקיעה הצפוי , הפרמטר השני 

   השקיעה.התרחשות על קצב  המשפיעהקרקע אשר   חדירות

  .6ו מתוך בדיקות שונות להל"ן ריכוז בטבלה מס' הקונסולידציה הוערכמקדמי ערכי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  הערכת מקדמי קונסולידציה בשיטות שונות – 6טבלה מס' 

  

בדיקות ממקסימלי  mvמקדם דחיסות נלקח  k שדה בעזרת חדירות  הקריטי קונסולידציההלחישוב מקדם  (*)

  להצבה בנוסחה :  קונסולידציה
  

  

 הכאשר בדיקות הקונסולידצי, m2/year 2-5 ניתן לראות שההערכה לפי בדיקות שדה נותנת ערכים של

קות קונסולידציה יבספרות, מאחר שבד הידוע(תופעה זו גודל אחד המעבדתית נותנות ערכים יותר נמוכים בסדר 

   ודק אשר אינו מייצג בצורה טובה את התנהגות תווך חרסיתי עבה).על מדגם קטן  מבוצעת

נלקחו ערכי מקדמי קונסולידציה אנכי ואופקי של   13.3.2015בחישוב צפיפות הנקזים שהוצע במסמך הנחיות מ 

Cv=1.7 m2/year  ו- Ch=3.5 m2/year ניים יחסית לקצב השקיעה שהתקבל בסוללת ר. ערכים אלו הינם שמ

. נתנו התאמה יותר טובה  Ch= 4 m2/yearו   Cv=2.5 m2/year, ערכים של .)8ראה ציור מס' (המערבית הניסיון 

  . לקו השקיעה

  

  CV m2/year Ch m2/year ערך מתוךהו
הערך 
  המייצג

 בדיקות קונסולידציה

  מעבדתיות
  15אחוזון     0.28

 בדיקות קונסולידציה

  מעבדתיות
  ממוצע    0.95

חדירות 

מעבדתית/שדה 

  (*)מינימלית 

  ערך קריטי    2.5

  CPTבדיקת 

  AFK-9בקידוח 
  15אחוזון     5.2

  CPTבדיקת 

  AFK-7בקידוח 
  15אחוזון     2.7

בדיקות שחרור 

Dissipation  
  15אחוזון   4  



  

  

 

 

 
  1מס'  הנסויבהתאם לקצב השיקעה בערימת  CHו  CVכיול מקדמי קונסולידציה  –8מס'  ציור 

  
  

  ים שנמדד ע"י הפיאזומטרים.השחרור של לחץ מי הנקבובלפי ממצאי בנוסף לזה בוצע כיול לאותם פרמטרים 

  התקבלו ערכים של :בהתאם לכיול זה  

Cv=1.5 m2/year   וCh=3.0 m2/year  '1בחרסית הרכה ( ערימה מערבית מס (  

Cv=2.0 m2/year   וCh=4.0 m2/year  2נית  ( ערימה מזרחית מס' הבינו  בחרסית (  

  

 חודשים. 6מ' לתקופת המתנה של  2מ' כולל העמסת יתר של  2X2הפתרון המתוכנן כלל נקזים בצפיפות שלהזכיר יש 

 7דרגת הקונסולידציה המפורטת בטבלה מס' ה שהתקבלו מכיול הסוללות נותן פתרון זה בהצבת מקדמי הקונסולידצי

  להל"ן :

  
  מכויליםקונסולידציה  מקדמיחודשים בהתאם ל 6חישוב דרגת קונסולידציה צפויה ב  – 7מס'  טבלה 

  

 עד 78%בין  יש לצפות לדרגת קונסולידציה של מכוילים קונסולידציה  מקדמיבהתאם לניתן לראות ש 5מתוך טבלה מס' 
חודשים  6משך דרגת הקונסולידציה הדרושה בלעומת זאת  מ'). 2X2צפיפות נקזים (בחודשים  6בתקופה של  88%

-70% ובין  )4, ראה טבלה  CPTלפי ממצאי  בחישובים( 70%-60%מ' נעה בין  2העמסת יתר של בפתרון שכולל 
(בקטעים עלול להיות כלומר קצב השקיעה  ).3, ראה טבלה Plaxis   תוכנת האלמנטים הסופיים חישובים לפי( ב88%

  איטי יותר מההערכה ובכך יהיה צורך למשוך את תקופת ההמתנה לתקופה ארוכה יותר. )מקומיים



  

  

 

  

מספק ברוב הצירים המתוכננים  3.20159.פתרון זרוז הקונסולידציה שהוצע במסמך מ  לסיכום:
תכנו קטעים חודשים. אומנם י 6הדרוש במשך תקופת המתנה של  ת הקונסולידציהשקיע אחוזאת 

  .ים שבהם תדרש הארכת תקופת ההמתנהמקומי
   

  

  

  בכבוד רב, 

  

  הנא דאגר

  

  

  

  

  

  

  


