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 שכבות פיזור עבודות לביצוע איכות בקרת נוהל
 אספלט

 מטרה .1

 
 פיזור עבודות לביצוע הטכניות והדרישות הביצוע כדי תוך איכות בקרת תהליך את להגדיר זה נוהל מטרת

 ,הביצוע לתוכניות בהתאם בפרויקט( SMA -ו S – מתקדמות ותערובות רגילות תערובות) אספלט שכבות
 והשוטפת המוקדמת הבקרה שלבי את לפרט הנוהל של מטרתו, כן כמו. הטכניות והדרישות המפרטים

 .המסמכים תיעוד ואופן הנדרשות הבדיקות, העבודה לביצוע

 

 מוקדמת בקרה .2

 

 כלליות דרישות .2.1
 

 פיזור עבודות לביצוע ומאושרות עדכניות תוכניות קבלת יוודא (ת"מבא) תחומי איכות בקר .2.1.1
 .אספלט

 

 :התערובת את המספק האספלט מפעל לגבי הבאים התנאים קיום את יוודא ת"מבא .2.1.2

 

 .המיוחד המפרט לדרישות בהתאם מקדימות בדיקות כולל, המפעל של מרשל מערכת .2.1.2.1

 המומלצת הביטומן תכולת הכוללת, האספקה לפני מרשל למערכת אימות בדיקת תוצאות .2.1.2.2
  .הפרויקט ומעבדת המתכנן י"ע

 ת"מבא י"ע המפעל של האיכות בקרת ומערכת האספלט ייצור מערכת של חזותית בקרה .2.1.2.3
 .האספקה לפני

 .למפעל 20 ת.ת אישור קיום .2.1.2.4

 .התערובת מרכיבי כל של תקינה רישום מערכת של במפעל קיום .2.1.2.5

 

 משאריות ונקי יבש יהיה השטח. ואספלט ריסוס לפיזור המיועד השטח מוכנות יוודא ת"מבא .2.1.3
 .ופסולת קרקע רגבי, אבנים, אבק

 

 חספוס/  קרצוף אזורי, הטלאות ביצוע על ימליץ ת"מבא המתכנן עם ובתאום הצורך במידת .2.1.4
 .מיישרת ושכבה

 

 הציוד איכות דרישות .2.2

 

 :הבאות הבדיקות את במגמר יבצע ת"מבא .2.2.1
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 .במגמר הפיזור פלטת תקינות .א

 .הפלטה הרחבת מערכת תקינות .ב

 .הפלטה חימום מערכת תקינות .ג

 .חום מד באמצעות אספלטית תערובת של הטמפרטורה תקינות .ד

 .ויברציונית מערכת תקינות .ה

 .השיפועים בקרת מערכת תקינות .ו

 .התאורה מערכת תקינות .ז

 .בחלזונות התערובת גובה בקרת תקינות .ח

 .לחלזונות הארכות קיום .ט
 . פנימיים מסועים תקינות .י

 .א"מ 3.60 של באורך אלומיניום סרגל קיום .יא

 .אחר מגלש או' מ 8.40 לפחות שאורכו תקין פרקי מגלש קיום .יב

 .הדחיפה גלילי של ניקיונם ביצוע וידאו .יג

 .לאחור בנסיעה המופעל וצופר מהבהבת מנורה של קיום .יד

 

 :הבאות הבדיקות את במכבשים יבצע ת"מבא .2.2.2

 

 .(אספלט לעבודות מיועד באם) המכבשים דגם .א

 .הבלמים תקינות .ב

 .התאורה מערכת תקינות .ג

 .כלשהן נזילות חוסר .ד

 .לאחור בנסיעה המופעל וצופר מהבהבת מנורה של קיום .ה

 .הניקוי סכין תקינות: פלדה במכבש .ו

 :פניאומאטי במכבש .ז

 .המברשות תקינות -

 .(כנדרש חלקים באם) צמיגים -

 .בצמיגים האוויר לחץ -

 הידבקות ולמניעת המכבשים גלגלי לניקוי) מברשות/ומגרדים מים במיכל מצויד שהמכבש וידוא .ח
 .(לגלגלים אספלט

 

 :הבאות הבדיקות את נוספים באמצעים יבצע ת"מבא .2.2.3

 

 .מים מיכלית של ונגישותה הימצאותה וידוא  .א

 .(שואב או מכני) מטאטא של הימצאותו וידוא .ב

 .מרססת של ותקינותה הימצאותה וידוא .ג

 .התחברויות ביצוע לצורך לחיתוך ציוד של הימצאותו וידוא .ד

 .לילה עבודות של במקרה מתאימה תאורה של הימצאותה וידוא .ה

 

 .ייעודי טופס באמצעות הציוד תקינות בדיקת יתעד ת"מבא .2.2.4
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 החומרים איכות דרישות .2.3
 

 :(אמולסיות) ריסוס חומרי .2.3.1

 

 האמולסיה עמידת על המעידות המקדימות הבדיקות את ת"מבאל יציג האמולסיה יצרן .א
  .המיוחד המפרט דרישות בכל לאספקה המיועדת

 .משלימות בדיקות הצורך במידת ויבצע המקדימות הבדיקות את יאשר ת"מבא .ב

 

 :אספלט תערובת .2.3.2

 

 בהתאם מקדימות בדיקות כולל, המפעל שיציג מרשל מערכת ויאשר יבדוק ת"מבא .א
 .המיוחד המפרט לדרישות

 2.1.2 בסעיף המתואר התהליך בתום אספלט ממפעל התערובת אספקת יאשר ת"מבא .ב
 .לעיל

 

 השטח סימון .2.4
 :השטח סימון לגבי הבאים התנאים את קיום יוודא ת"מבא אספלט שכבות פיזור לפני

 

 .מטר 5 כל ובעקומות מטר 10 כל ייושמו הסימון יתדות .2.4.1

 

 .לשקיעתו תגרום לא אשר רציפה גשש גלישת שיאפשר כך מתוח יהיה היתדות על פלדה כבל .2.4.2
 .לרוחב מתפרים להימנע כדי שניתן ככל ארוכים לקטעים ימתח הכבל

 

 .הכביש לציר מקבילות יהיו הפיזור רצועות .2.4.3

 

 בכדי' מ 3.60-5.50 בין וינוע המגמר של מלא שולחן מרוחב קטן שיהיה כך יתוכנן הפס רוחב .2.4.4
 .הגלגלים באזור העליונה בשכבה תפרים למנוע

 

 יהיה הפיזור תכנון אורכי בשיפוע גם) ומעלה הנמוכה השפה מן יעשה והידוק הפיזור תכנון .2.4.5
 .(בהתאם

 

 .מתחתיה שבשכבה תפרים של במקומות שמעל בשכבה תפרים יבוצעו לא .2.4.6

 

 .המתוכננים הצבע לפסי מתחת האפשר במידת התפרים יבוצעו עליונה בשכבה .2.4.7
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 שוטפת בקרה .3

 

 :אמולסיות ריסוס .3.1
 

 האמולסיה שריסוס יבדוק ת"מבא, (לעיל 2.1.3 סעיף ראה) השטח מוכנות בדיקת לאחר .3.1.1
 :הבא מתבצע באופן

 

 הנחת לפני ימים ארבעה ועד יומיים בין, מטר/ליטר 0.8-1.2 בכמות ירוסס יסוד ציפוי .א
 פיזור לבין הריסוס ביצוע בין המינימאלי הזמן את לקצר ניתן) האספלטית השכבה

  .(לכך מתאימה אמולסיה ותסופק במידה שעות 24 -ל האספלט

 ועד שעתיים בין, (הדילול ביחס כתלות) מטר/ליטר 0.25-0.35 בכמות ירוסס מאחה ציפוי .ב
 .האספלטית השכבה הנחת לפני שעות 24

 .50% -ב גדולה תהיה המאחה הציפוי כמות מקורצף בשטח
 .ר"מ/ליטר 0.8-1.2 תהיה המאחה הציפוי כמות נ"תא לשכבת מתחת

 לגבולות מעבר מ"ס 20 כולל, הנדרש השטח מלוא ריסוס על הקפדה תוך יבוצע הריסוס .ג
 .המתוכנן הסלילה רוחב

 .כנדרש ההתחברויות ריסוס על הקפדה תוך יבוצע הריסוס .ד

 בשכבת ריבוד לפני משבוע יותר לא אך יומיים לפחות ירוסס אניוניים בתחליבים ציפוי .ה
  .אספלט

 בשכבת ריבוד לפני משבוע יותר לא אך שעות 3 לפחות ירוסס קטיוניים בתחליבים ציפוי
  .אספלט

 לבין הציפוי ריסוס בין המזערי הזמן משך את לקצר ניתן, הפרויקט מנהל באישור, בקיץ
 .קטיוניים בתחליבים בשעה ולפחות אניוניים בתחליבים ביום לפחות באספלט הריבוד

 

 שימוש לווידאו (הזיקוק לשארית בדיקה) מדגמיות מעבדה בדיקות יבוצעו ריסוס במהלך .3.1.2
 לדרישות בהתאם יבוצעו הבדיקות. הריסוס בשטח פח הנחת באמצעות תקינה באמולסיה
 .המיוחד במפרט הנדרשות ובתדירות

 

 .ת"מבא י"ע תבוצע האספלטית השכבה פיזור תחילת טרם הריסוס לתקינות חזותית בדיקה .3.1.3

 

 אספלט שכבות .3.2
 

 .בברזנט המכוסים נקיים מתכת בארגזי תעשה האספלט שהובלת יוודא ת"מבא .3.2.1

 

 .מ"ק 100 על יעלה לא ההובלה שמרחק יוודא ת"מבא .3.2.2

 

 למגמר האספלט פריקת תופסק שלא כך ההובלות רציפות יתכנן הקבלן של ביצוע מהנדס .3.2.3
 .האספלט טמפרטורת מירידת להימנע בכדי דקות 15 -מ ליותר
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 :הבאים הפרטים את המשלוח בתעודות יבדוק הקבלן של ביצוע מהנדס .3.2.4

 

 .והמפעל הספק שם -

 .העמסה שעת -

 .טמפרטורה -

 .החומר כמות -

 .(ביטומן תכולת', מקס גרגר גודל, סוג) התערובת פרטי -

 

 יבש שטח על יתבצע הפיזור) הפיזור בזמן הצפוי האוויר מזג מהו יבדוק ת"מבא הפיזור טרם .3.2.5
 .(גשום אויר במזג אספלט פיזור יותר לא. בלבד

 

 ביצוע לצורך שהוסמך פועל י"ע תעשה לאחור ונסיעתם לאתר בכניסתם המובילים הכוונת .3.2.6
 .הקבלן של בטיחות איש י"ע זאת פעולה

 

 המרחק כאשר המגמר לכוון המוביל נסיעת עצירת יוודא ת"מבא, גליות מבעיות להימנע כדי .3.2.7
 .בניהם המגע יצירת לצורך המוביל לכוון המגמר של איטית נסיעה זה ואחרי' מ 1.0 יהיה בניהם

 

 .(מעצירות הניתן ככל להימנע יש) אחידה המגמר נסיעת מהירות כי יוודא ת"מבא  .3.2.8
 

 הבדיקות תוצאות. התערובת של השוטפות הטמפרטורה בדיקות את יבצע ת"מבא הפיזור בזמן .3.2.9
 .התיוג ברשימת יתועדו

 

 .היתדות בין המיתרים של שקיעה אין כי יוודא ת"מבא .3.2.10
 

 .טרי אספלט על כלים/ פועלים מעבר יאפשר לא הקבלן של ביצוע מהנדס .3.2.11
 

 .מדידה דקר באמצעות מהודקת הלא לשכבה עובי בדיקת יבצע ת"מבא .3.2.12
 

 :הבא בציוד שימוש באמצעות S ותערובת צ"תא תערובות פיזור ביצוע יוודא ת"מבא .3.2.13

 

 .טון 600 עד בפיזור אחד פניאומאטי ומכבש אחד פלדה מכבש -

 .טון 600 -מ למעלה בפיזור פניאומאטיים מכבשים 2-ו אחד פלדה מכבש  -

 

 10-12 של במשקל פלדה מכבשי 2 -ב שימוש באמצעות SMA תערובת פיזור ביצוע יוודא ת"מבא .3.2.14
 .טון

 

 :הבאות הפעולות את ביצוע יוודא ת"מבא השכבה הידוק בזמן .3.2.15
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 (.SMA לתערובת רלוונטי לא) פניאומאטי במכבש מכן ולאחר פלדה במכבש שימוש .א

 .המכבשים גלגלי הרטבת .ב

  .המגמר שולחן של אפשרי רוחב בכל שימוש -אי .ג

  .סמוכות רצועות בין חפיפה .ד

 .טרייה שכבה על מכבשים עצירת -אי .ה

 על הנסיעה כיוון החלפת תותר לא) באיטיות תיעשה המכבשים נסיעת כיוון החלפת .ו
 .(הטרייה השכבה

 .באספלט מלא המגמר סל כאשר מובילים בין החלפה ביצוע .ז

 

 . הקבלן של צמוד מודד בליווי הפיזור ביצוע יוודא ת"מבא .3.2.16

 

 .ייעודי דקר באמצעות השכבה עובי את שוטף באופן יבדוק ת"מבא .3.2.17
 

 ,סדקים, סגרגציה אין כי ויוודא המהודקת השכבה פני של ויזואלית בדיקה יבצע ת"מבא .3.2.18
 .האגרגטים של וריסוק חרירים/נקבים ,קרעים

 

 שקיעה חוסר שיבטיח במרחק במסור חיתוך י"ע יבוצע המסלול לרוחב חיבור כי יוודא ת"מבא .3.2.19
 .יסולק החיתוך מן האספלט עודף כי יוודא ת"מבא, כן כמו. קצה מכבישת כתוצאה

 

 לאחר שנעשה לאורך חיבור כי יוודא ת"מבא, אורכיים מחיבורים להימנע אפשרות ואין במידה .3.2.20
 י"ע התפר וחימום במסור חיתוך י"ע יבוצע הראשון הפס פיזור ממועד שעות 6-מ למעלה

 .מבערים
 

 :הבאות הפעולות את תכלול המוגמרת השכבה בקרת .3.2.21

 את המתאר ידו-על החתום התרשים את ת"מבאל הקבלן י"ע מסירה העבודה יום בסיום .א
 העיבוד מנת לביצוע מפורטת סקיצה יהווה התרשים. יום באותו האספלט פוזר בו הקטע

 :הבאים הפרטים את ויכיל היומית

 .הפיזור תאריך -

 .הפיזור שטח -

 .(טון) שפוזרה הכמות -

 .התערובת סוג -

 .השכבה' מס -

 .השכבה עובי -

 .המספק המפעל -

 .הפיזור וצוות המבצע הקבלן -

המדידה . א("מ 3.60) תקני סרגל באמצעות ר"מ 250 כל לפחות מישוריות בדיקות ביצוע .ב
 '.וכד שוחות, השכבה ורוחב לאורך ורוחב אורך תפרי כמו תורפה בנקודות גם תבוצע

 בהתאם ינותחו הבדיקה תוצאות. המזמין י"ע גליות בדיקת תבוצע, ואפשר במידה .ג
 .המיוחד המפרט לדרישות

 .לתוכניות והשוואתה הקבלן של מוסמך מודד י"ע השכבה שלAS MADE מדידת  ביצוע .ד
 .השכבה של תיוג ברשימת המדידה תיעוד



 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע 

 

 2881119מיקוד  81881, קרית הממשלה המזרחית, ירושלים ת.ד :קלרמון גאנו  

     >791;1>-319פוןטל 
http://www.moch.gov.il 

 12מתוך  7עמוד 

 

 ניתוח. בשכבה הידוק שיעור ובדיקת בפועל עובי בדיקת לצורך אספלט ליבות קידוח .ה
 .סטטיסטית בבקרה יעשה ההידוק שיעור בדיקות תוצאות
 ייקבע השכבות ועובי ההידוק שיעור לבקרת ליבות יוטלו לא אטומות גשרים במסעות
 .ת"מבא י"ע שתיקבענה (לגשר נקודות 10-מ פחות לא) בנקודות רומים במדידות

 פניה מרקם כי ווידאו ת"מבא י"ע המוגמרת האספלט שכבת של חזותית בדיקה ביצוע .ו
 .כנדרש בוצעו התפרים וכי אחיד

 .התיוג רשימת על בחתימה התהליך בדיקת יאשר ת"מבא .ז

 

 נספחים .4

 

 .אספלט בעבודות ציוד תקינות בדיקת טופס .4.1

 

 .אספלט תערובת אישור לטופס דוגמה .4.2

 

 .אספלט פיזור לעבודות תיוג רשימת .4.3

 

 .מישוריות בדיקת טופס .4.4
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 אספלט פיזור בעבודות ציוד תקינות בדיקת טופס - 4.1נספח 
 

 'מס הקבלן שם
סוג  שכבה תאריך צד לחתך מחתך הרמפ/כביש

 התערובת
        

 
 חתימה תאריך הבודק שם באחריות (הציוד לסוג) הבדיקה שם

     מגמר
     .הפיזור פלטת תקינות
     .הפלטה הרחבת מערכת תקינות
     .הפלטה חימום מערכת תקינות
     .חום-מד באמצעות הטמפרטורה תקינות
     .השיפועים בקרת מערכת תקינות

     .התאורה מערכת תקינות
     .ויברציונית מערכת תקינות

     .בחלזונות התערובת גובה בקרת תקינות

     .לחלזונות הארכות של קיומם בדיקת

     .פנימיים מסועים תקינות

     .א"מ 3.60באורך של  אלומיניום סרגל של הימצאותו בדיקת
 או מטר 8.40 לפחות שאורכו תקין פרקי מגלש של הימצאותו בדיקת
 .אחר מגלש

    

     .הדחיפה גלילי של ניקיונם בדיקת

     .לאחור בנסיעה המופעל וצופר מהבהבת מנורה של הימצאותם בדיקת
     מכבשים

     .הבלמים תקינות

     .התאורה מערכת תקינות

     .כלשהן נזילות חוסר בדיקת

     .לאחור בנסיעה המופעל וצופר מהבהבת מנורה של הימצאותם בדיקת

     .(פלדה במכבש) הניקוי סכין תקינות
     (.פניאומאטי במכבש) המברשות תקינות
     (.פניאומאטי במכבש) כנדרש חלקים צמיגים בדיקת

     .הפיזור ולכמות התערובת לסוג וסוגם המכבשים כמות התאמת בדיקת
     (.פניאומאטי במכבש) בצמיגים האוויר לחץ בדיקת

     .אספלט והתאמתו לעבודות המכבשים דגם בדיקת
 הגלגלים לניקוי מברשות/ומגרדים מים מיכלי הימצאות בדיקת

     .המכבשים של אספלט לגלגליהם הידבקות ולמניעת

     נוספים אמצעים
     .לילה לעבודות מתאימה תאורה המצאות

     .נגישה מים מיכלית של המצאות

     .המרססת תקינות
     (.שואב או מכני) מטאטא של הימצאותו בדיקת

     .התחברויות ביצוע לצורך לחיתוך ציוד של הימצאותו בדיקת
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 אספלט תערובת אישור לטופס דוגמה - 4.2נספח 

 
 :תאריך

 

 (S) בזלת 1" מ"תא אספלט תערובת אישור
 

 :התערובת ספק

 :מרשל מערכת תאריך

 :בזלתי גס אגרגט מקור

 :דולומיטי /גירי דק אגרגט מקור

 :טרי ביטומן

 :מייצבים סיבים

 .המרשל במערכת שהוצגה כפי ל"הנ האספלט תערובת של( JMF) היצור מתכון להלן
 : הביטומן ותכולת הדרוג קו

 1" 'מס נפה
(25) 

"3/4 
(19) 

"1/2 
(12.5) 

"3/8 
(9.5) 

4# 
(4.75) 

10# 
(2.0) 

20# 
(0.85) 

40# 
(0.425) 

80# 
(0.180) 

200# 
(0.075) 

תכולת 
  ביטומן

)%( 
           הדירוג קו

 
 דרישה

 8-5 10-7 13-9 16-12 27-23 37-32 70-65 90-85 97-92 100 למעטפת

 התאמה
 כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן לדרישות

 
 :התערובת תכונות

צפיפות  תכונה
 /מק'(')קג

 יציבות
 משתייר חוזק נזילות )ליבראות(

 VMA (%) (%) חלל אחוז (%)

       אופטימום
 >14.5 .8 ±1 .7 >80. 6 16-8 .5 >2000 ±50 .4 דרישה

התאמה 
 .13 .12 .11 .10   לדרישות

 

 החומר נמצא מתאים לדרישות המפרט ומאושר לשימוש:                   מסקנה
 תוקף האישור:

 
 / מפקח: שם מבא"ת

 
 חתימת מבא"ת / מפקח:________________

 
 העתקים:

 מנהל הפרוייקט
 מנהל הבטחת איכות
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 קורים ליבות קידוחי תוכנית

 מקום עבודה
 שטח )מ"ר( עד ק"מ מק"מ כביש' מס

 0.000 1.400  
 :מקור אספלט

 צפיפות )ק"ג/מ"ק( תאריך פיזור עובי שכבה )ס"מ( סוג תערובת מס' שכבה

     עליונהשכבה 

     שכבה תחתונה
:סקיצה  

    R L 
     1.400 תאריך פיזור ק"מ ליבהמס' 

1 0.120  R 

 

1.360     
2 0.320  R 1.320   25  
3 0.600  R 1.280    13 
4 0.160  L 1.240  9 24  
5 0.400  L 1.200     
6 0.520  L 1.160     
7 0.840  R 

 

1.120   23  
8 1.000  R 1.080    12 
9 1.240  R 1.040     

10 0.760  L 1.000  8   
11 0.920  L 0.960   22  
12 1.080  L 0.920    11 
13 1.280  L 0.880     

   7 21  
     0.800 חיבורים )משקים(

 10    0.760 תאריך פיזור ק"מ ליבהמס' 
14 0.080  

 
 

 

0.720   20  
15 0.200  0.680     
16 0.320  0.640   19  
17 0.440  0.600  3   
18 0.560  0.560   18  
19 0.640  0.520    6 
20 0.720  

 

0.480     
21 0.840  0.440   17  
22 0.960  0.400    5 
23 1.120  0.360     
24 1.240  0.320  2 16  
25 1.320  0.280     

   0.240     
   0.200   15  
   0.160    4 
   0.120  1   
   0.080   14  
   0.030     
   0.000   
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 אספלט פיזור לעבודות תיוג רשימת - 4.3נספח 

 

שם הקבלן  שם הפרויקט
מס'  קטע העבודה המבצע

המפעל  סוג התערובת כביש/מבנה
 המספק

מספר רשימת 
 תיוג

       
 

מס' 
 שכבה

מס' 
שכבות 
 מתוכנן

עובי 
 השכבה

שטח 
 היסט לחתך היסט מחתך היסט לחתך היסט מחתך השכבה

            
 

 תיאור פעילות הבקרה מס'
 בקרת איכותאישור שלבי התהליך ע"י 

מס' תכנית/  תאריך חתימה שם באחריות
 תעודת בדיקה

     מבא"ת מהדורה+  לביצוע תוכניות בדיקת 1

     מבא"ת מרשל מערכת אישור וקבלת הגשה 2

 לשכבה הבדיקות כל תוצאות אימות 3
     מבא"ת הקודמת

     מודד הקבלן השכבה סימון 4

     מבא"ת ריסוס ביצוע 5

מהנדס  והידוקה אספלט שכבת פיזור 6
     ביצוע

     מבא"ת טמפרטורה בקרת 7

     מבא"ת שוטפות מעבדה בדיקות ביצוע 8

     מבא"ת ויזואלית בקרה 9

     מודד הקבלן השכבה מפלסי בדיקת 10

     מבא"ת מישוריות בדיקת 11

     מעבדה הגלילים מתוך הידוק שיעור בדיקת 12

     מעבדה הגלילים מתוך השכבה עובי בדיקת 13

     מבא"ת גליות בדיקות 14

     מבא"ת סופי אישור 15
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 באספלט מישוריות בקרת טופס - 4.4נספח 
 

 'מס הקבלן שם
סוג  שכבה תאריך צד לחתך מחתך הרמפ/כביש

 התערובת

        

 
 סטייה לרוחב )מ"מ( סטייה לאורך )מ"מ( צד חתך

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    בדיקות מספר

    חריגות מספר

    (%) החריגות שיעור

 
  תקין לא    /  תקין     מסקנה:       

 :הבדיקה מבצע שם

 :חתימה

 


