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: פיקוח על עבודות ביסוס ובטון יצוק באתר

פיקוח על עבודות ביסוס•

הכנת השטח ומתווה יסודות•

סוגי ביסוס עיקריים•

פיקוח על ביצוע רצפות•

פיקוח על ביצוע עמודים וקירות•

פיקוח על ביצוע תקרות•

הבטחת כיסוי הבטון•

טפסותמועדי פירוק •



:  פיקוח על עבודות ביסוס

:מתווה וסימון–הכנת השטח •

אי דיוק בסימון ויצירת  , לביצוע מדויק של תכנית היסודות בשטח חשיבות רבה-
.היסודות יגרום לאי דיוק במבנה כולו

העברת תכנית היסודות לשטח נעשית על ידי מתווה סימונים שבו המודד מסמן על  -
.גבי השטח את מרכזי היסודות



:שנוגריסט, סימון מתווה יסודות על ידי מסגרת מעץ וחוט בנאים

על גבי , מסביב לגבול המבנה, כאמורשנוגריסט, הקבלן בונה מסגרת מלוחות עץ1.
קובעים מסמרים אשר , ובהתאם למתווה היסודות אותו הכין המהנדס, לוחות העץ

.    Yו Xמסמנים עבור כל יסוד את מרכזו בצירים 

מותחים חוטים מלוחות העץ שלאורך המגרש ללוחות העץ שלרוחב המגרש עבור  2.
.  נקודת ההצטלבות בין החוטים היא מרכז היסוד. כל אחד מהיסודות

.נועצים בנקודת המפגש של החוטים יתד ותחת היתד ייחפר היסוד3.







:תכנית מתווה יסודות



:סימון יסודות על ידי מודד מוסמך

ניתן להזמין מודד מוסמך  , במקום סימון היסודות על ידי מסגרת מעץ וחוט בנאים•
.שימדוד ויסמן בשטח את מרכזי היסודות

המודד מסתמך על נקודות קיימות בקרבת השטח ועל תכנית המדידות של השטח  •
.שהוזמנה טרום התכנון



סוגי ביסוס עיקריים



:יסוד עובר

הוא עובר ונמצא לאורך כל הקירות של , כשמו כן הוא, "רציף"יסוד עובר הוא יסוד •
.המבנה כאשר אלה יצוקים מבטון

.היסוד העובר שייך למשפחת היסודות הרדודים•

על קרקעות  , יחסית, יסוד עובר מתכננים לביסוס של מבנים קטנים וקלי משקל•
.יציבות







:יסודות בודדים

.היסוד הבודד שייך למשפחת היסודות הרדודים•

.מתכננים יסוד בודד עבור מבנים קלי משקל יחסית•

.יסוד עובר מתוכנן לקרקעות יציבות•

:מתחת ליסוד הבודד מבצעים שכבה של בטון רזה•

.למניעת איבוד וספיגת מי הבטון באדמה1.

.למניעת התערבבות הבטון באדמה בשלב היציקה2.

.  למניעת מגע בין ברזל הזיון לאדמה3.





:כלונסאות

.כלונסאות שייכות למשפחת היסודות העמוקים•

.מבצעים כלונסאות בקרקעות חרסיתיות•

.בינוניים וכבדים, מתכננים כלונסאות למבנים בעלי עומסים קלים•



:לונס קצהכ

העומס עובר דרך הכלונס לקרקע יציבה



:כלונס חיכוך

עומסי הכלונס מועברים לקרקע על ידי  

חיכוך מעטפת הכלונס עם הקרקע שסביבם



:כלונסאות

:שלבים בביצוע כלונסאות

.חקירת הקרקע וקביעת שיטת הביצוע על ידי יועץ קרקע1.

.ביצוע עבודות עפר ויישור השטח לגובה פני הביסוס2.

(.שנוגריסט)סימון מרכזי הכלונסאות על ידי מודד או בשיטת הקרשים והחוטים 3.

.קידוח הכלונסאות בקוטר המתאים ולעומק הנדרש4.

.במהלך ביצוע הכלונסאות יש להקפיד על אנכיות המקדח5.

.יש להכניס את כלובי הזיון בצורה אנכית למניעת גריפת אדמה6.

.יש להקפיד על שומרי מרחק בכלובי הזיון להבטחת כיסוי בטון דרוש בכלונס7.

.יש לצקת את הכלונסאות באמצעות משפך או משאבת בטון8.

.יש לצקת את הכלונס ביום החפירה, אין להשאיר בורות פתוחים9.





:מיקרופיילים

קידוחם  נעשה במכונות  ( מטר3-18מ ואורכם "ס35-60קוטר ), כלונסאות קטני קוטר
(.  יכולים לשמש קצה או חיכוך)הכלונסאות יצוקים בטון מזוין , משוכללות ומיוחדות

:  משתמשים בהם לעבודות מיוחדות 

(.אין חציבה רק קידוח מכני)קידוח מהיר 

(חרסית עם גושי סלע בתוכה וכדומה))קרקע שאינה מתאימה לביסוס 



:לונס מוחדרכ

מיוצר במפעל  , טרומיכלונס 

(באיכות גבוהה)

מכנימוחדר לקרקע במהלומות פטיש 

(כמו מסמר)



:בנטונייטקידוח כלונסאות בשיטת 

,כאשר האדמה לא יציבה

או, כגון אדמה חולית

כאשר יש באדמה מפלס

יש  , גבוה של מי תהום

לקדוח כלונסאות בשיטת  

הבנטונייט



פיקוח על ביצוע רצפות



:רצפה צפה

:שלבי הביצוע

.רצפה צפה מבצעים בדרך כלל בקרקע יציבה1.

.הרחקת שכבת הקרקע הראשונה2.

.הנחת שכבות מילוי מהודקות היטב, במידת הצורך3.

.הפרדה בין האדמה לרצפה על ידי יריעות פוליאתילן4.

.קר-על ידי לוחות קלההקפיותהפרדה בין הרצפה לבין הקורות 5.

.הנחת הרשתות וסידור הברזל על פי תכניות הקונסטרוקציה6.

.מים וביוב העוברים בתוך הרצפה על פי התכניות, בדיקת ביצוע מערכות חשמל7.

יציקת הבטון תוך כדי ביצוע ויברציה למניעת סגרגציה8.

.ביצוע בדיקת בטון על ידי מכון מוסמך9.

.  אשפרת הבטון10.





:תפרים ברצפה צפה

(בדרך כלל רצפה גדולת שטח)כאשר רצפה צפה 

(גשמים וכדומה, שמש, קרינה)חשופה לנזקי אקלים 

.יכולים להיווצר בה סדקים, או עקב ריכוזי מאמצים

לכן יש צורך  , מיקום ואופי הסדיקה יכולים להיות אקראיים

.את הסדקים על ידי ביצוע תפרים" להסדיר"



:סוגי תפרים

( קר-בדרך כלל קל)מבצעים את התפר על ידי הצבת לוח הפרדה : תפר התפשטות•
מטר לאורך ולרוחב של 20עד 15המרחק בין התפרים לא יעלה על . מ"ס2-3בעובי 
.הרצפה

כאשר רוחב החריץ שנוצר  , מנסרים את הבטון באמצעות מסור מכני: תפר התכווצות•
מטר  4עד 3נהוג לבצע תפר התכווצות כל . מ"ס3ל 2מ ועומקו בין "מ3הינו 

.לאורך ולרוחב הרצפה



:רצפה תלויה

, בגלל סכנת תפיחה, כאשר אין אפשרות להניח את הרצפה ישירות על הקרקע•
.את הרצפה על קורות יסוד" תולים"

.  את הרצפה" לתלות"גם במקרה של שיפוע גדול מידי בקרקע נצטרך •

ארגזי )ברצפה תלויה מורכבת בדרך כלל מארגזים מיוחדים הטפסותמערכת •
הפתוח של הארגזים צידם(. 'קרטון כוורת מצופה ניילון וכו, קר-מקלפוליביד

ארגזים אלו . מופנה כלפי הקרקע ומאפשר לה לשנות את נפחה מבלי להזיק לרצפה
. נשארים מתחת לרצפה ומשמשים גם כבידוד תרמי בין הקרקע למבנה





פיקוח על ביצוע עמודים וקירות



:קירות/ שלבי ביצוע עמודים 

.בדרך כלל עמודים צומחים מהיסודות. יש לסמן את מיקום העמודים וקירות הבטון1.

.קיר/ ביצוע טפסנות מצד אחד של העמוד2.

.קיר תוך הקפדה על הוראות תכנון הקונסטרוקציה/ סידור הברזל בעמוד 3.

.הקירות/ מים וביובים העוברים דרך העמודים , בדיקת ביצוע צנרת לחשמל4.

.סגירת הטפסנות וביצוע חיזוקים5.

.הקיר/ פילוס ובדיקת אנכיות העמוד 6.

.יציקת האלמנט על ידי משאבה או משפך וביצוע ויברציה למניעת סגרגציה בבטון7.

.לקיחת מדגם לביצוע בדיקת הבטון8.

.  אשפרת הבטון9.





פיקוח על ביצוע תקרות



:שלבי ביצוע תקרות

.שטיכמוססימון גובה התקרה על ידי מכשיר מדידה או על ידי 1.

.פסנות לתקרהטביצוע 2.

.  יש להקפיד על מיקום נכון של הברזל ועל קוטרו, סידור הברזל בתקרה על פי תכנית הקונסטרוקציה3.
.מהקונסטרוקטוראין לשנות את ברזל הזיון ללא אישור בכתב 

.יש להקפיד על שימוש באביזרים מתאימים להבטחת כיסוי הבטון4.

.של התקרה בכמה מקומות סביב התקרה( עובי)סימון הגובה 5.

.יציקת הבטון לתקרה תוך כדי ביצוע ויברציה למניעת סגרגציה בבטון6.

.לקיחת מדגם מהבטון לצורך ביצוע בדיקת חוזק הבטון על ידי מעבדה מוסמכת7.

.ביצוע אשפרה לבטון8.



:תקרה מקשית
.קטניםבדרך כלל במפתחים בה משתמשים , כבדהתקרה שעשויה כולה מבטון מזוין ולכן היא 



:  צלעותתקרת 
.  לכן היא קלה יותר, שעשויה מבטון מזוין וגופי מילויתקרה 

.משתמשים בה במפתחים גדולים ובבניה יוקרתית



קירות  , הבטחת כיסוי הבטון בעמודים
וקורות



שומרי  "על מנת להבטיח את כיסוי הבטון הנדרש באלמנטים השונים יש להשתמש ב
שומרי המרחק יתאימו למידת הכיסוי . מיוחדים המיועדים לכך( ספייסרים" )מרחק

.הנדרשת

שתפקידם לשמור על מיקום הרשתות בזמן בקלמרותבקירות בטון משתמשים גם 
.היציקה

לא יורשה שימוש  , הבטחת כיסוי הבטון ייעשה אך ורק בעזרת שומרי מרחק מפלדה
.בשומרי מרחק מעץ





:הבטחת כיסוי מוטות הזיון התחתונים בתקרה

להבטחת עובי כיסוי הבטון הדרוש בין הבטון לפלדת הזיון בתקרה משתמשים  
באביזרי כיסוי או בשברי שיש שתפקידם להרחיק את מוטות הזיון התחתונים מתבנית 

.התפסנות



:הבטחת כיסוי מוטות הזיון העליונים בתקרה

העשויים  " כיסאות"או ב" ספסלים"להבטחת עובי הכיסוי העליון נהוג להשתמש ב
.  ממוטות פלדה מכופפים






