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 305מגרש  -בית ספר -שדרות הנדון:

   טבלת כלונסאותעדכון 

שהתברר כי צפויים לפעול על העמודים של המבנה   כנן השלד ולאחרבהתאם לבקשת מת

הערכתנו, . לכלונסאות מעודכנת לתכנוןת  טון לעמוד להלן טבל  300גדולים של עד  עומסים  

ניסיון ניסיון,    עקב  לבצע את הכלונסאות  לא  קדוחי  כי החתך    "ביבש"ניתן  בשל העובדה 

מפולות להתפתח  ועלולות  חולי  ה בחול.    הינו  עם  כלונאת  לבצע  צורך  יהיה  ייצוב סאות 

 .CFA-ה וניט או בשיטתתרחיף בנטב

 להלן טבלה מעודכנת לתכנון היסודות: 
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 ן:הלמחושבים כדל שבטבלההערכים 

עם ראש יועברו לזוגות או יותר של כלונסאות שום בטבלה ולים על הרעומסים הע •

ולת מהתסב 20%יש להפחית  .)במגבלת המרחק בין הכלונסאות כמצוין לעיל( משותף

 עבור שלישיה או יותר. 25%-אות וור צמד כלונס עב עבור הקטנת המרחק בקוטר אחד

טרמי   נורצי תותבוצע באמצע באמצעות בנטונייט כלונסאות עם ייצובהיציקת  •

. יש להבטיח 23כפי שמוגדר במפרט הכללי פרק  ארוך מתחתית הקדוחים כלפי מעלה

בתחתית הקדוח וזאת על מנת  כי בזמן היציקה הצינור לא ישלף מהבטון הנמצא

תוך הבטון הנוצק. מ' ב 3רציפות באיכות הבטון. הצינור יהיה שקוע לפחות להבטיח 

ות באתר. בדיקות שוטפות של צפיפות תחילת העבוד בטרםק טיב הבנטונייט יבד

 . יש לרשום ע"ג התוכניות. דן צמודהתרחיף יבוצעו במהלך הביצוע ע"י מעב

פיתוח  ל של  ההנחיות  משרד שאר  דעת  חוות  על  להסתמך  יש  מהתאריך  וניקוז  נו 

15/06/2022. 

 

 בכבוד רב,                                

 
 

 .אינג' אילן בירנבאום                     

  

 מהנדס כנפו גיורא:   עותק
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