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הערכת המקטע הדק באפר תחתית לשימוש
כמרכיב אגרגטי בתערובות אספלטיות חמות
חקירת המשך ,חלק ב' – התנגדות לנזקי מים,
החלקה וחריצה

 .1חקירה ראשונית שבוצעה
דו"ח זה הינו חלק שני בשלב השני בחקירה מעבדתית ,שמטרתה הכללית העיקרית הינה לבדוק את
ההיתכנות הטכנולוגית וההנדסית של השימוש המעשי באפר פחם תחתית ,שהנו תוצר לוואי בשריפת הפחם
בתחנות כוח ,בתערובות אספלטיות לסלילת מיסעות כבישים ושדות תעופה.
חקירה מעבדתית ראשונית בנושא בוצעה והושלמה בטכניון בשנים  ,2005-2006בה נבחנו תכונות האפר,
האגרגט ,ותערובות אספלטיות בהרכבי אפר שונים .החקירה הוגבלה לבדיקות קונבנציונאליות הבוחנות
פרמטרים מפרטיים סטנדרטיים .בנוסף בוצעו גם בדיקות קיים מואצות בהשריה חמה לפרקי זמן משתנים
וכן בדיקת גלגל נע .חקירה זו סוכמה בדו"ח מחקר טכניוני (מ.מ.)1 .
עקב המגבלות התקציביות ,חקירה ראשונית זו היוותה בעצם רק שלב ראשון בחקירת ההיתכנות הכוללת
המתוכננת ,והיקפה היה תחום לבחינה ראשונית של תערובות אספלטיות בחקירה מעבדתית מצומצמת
בעזרת סדרת בדיקות תקניות ובדיקות נבחרות נוספות.
בתחילת הדרך נקבע כי הצלחת בחינת ההיתכנות הראשונית תהיה תנאי לבחינות טכנולוגיות וכלכליות
נוספות לקראת יישום המעשי של השימוש באפר תחתי כחומר מוסף בסלילה אספלטית .בתוצאות חיוביות,
כפי שאכן התקבלו ,התבטא סיכום החקירה גם בהמלצות ראשוניות הנוגעות להמשך מחקר מקיף וכולל
לקראת יישום הנדסי בתנאי ייצור וסלילה ריאליים.
החקירה הראשונית כללה ארבעה שלבים עיקריים באפיון התערובת האספלטית ומרכיביה ,והם:


אפיון מעבדתי של אפר פחם תחתית והשוואתו עם חול מחצבה דולומיטי.



אפיון תכונותיהן המיידיות של תערובת אספלטיות הכוללות אפר תחתית בסדרת מערכות מרשל
והשוואתן עם תערובת בקרה קונבנציונאלית מאגרגט דולומיטי בלבד.



אפיון תכונות הקיים של התערובות האספלטיות השונות בהתנגדות לנזקי רטיבות בהשריה חמה
ממושכת.



אפיון ההתנגדות לחריצה של התערובות האספלטיות השונות בעמיסת הגלגל הנע.
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הממצאים ,המגמות והמסקנות השונים שנתקבלו ממכלול הבדיקות ניתנים לסיכום בנקודות הבאות:
 .1אפר פחם תחתית שנכלל במחקר כלל את המקטע הדק של אפר התחתית השלם שהושג בתהליך שריפת
הפחם .אפר זה הינו בעל גרגיר מכסימלי מעשי בגודל של כ 5-מ"מ ודירוגו תאם באופן עקרוני את דירוגי
של חול המחצבה של האגרגט הדולומיטי בתערובות הבקרה .דירוגו של אפר התחתית תאם גם סוגי אפר
תחתית שונים ממקומות אחרים בעולם ,כאשר האפר הישראלי עשיר יותר במלאן .האפר שנכלל במחקר
נמצא כבלתי פלסטי ,ובעל משקל יחסי נמוך בהשוואה לחול המינראלי הרגיל .מצד שני ,שיעור שווה-
ערך-החול בו הנו גבוה יחסית בהשוואה לחול המחצבה.
 .2עקב נקבוביותם הרבה של חלקיקי אפר התחתית ומרקמם המחוספס ,ניתן היה לצפות כי עם הוספת
ועליית תכולתו של האפר בתערובת תקטן הצפיפות יגדל אחוז החלל בתערובת ,תגדל משמעותית
ספיגות הביטומן ועמם גם תכולת הביטומן האופטימאלית .היות ובתערובות הכוללות אפר תחתית
אחוזי החלל חורגים מערכי הטיב המותרים ,לא נמצאה הצדקה להשתמש בתערובות אלה בקריטריון
אחוז החלל לקביעת תכולת הביטומן האופטימאלית .כתחליף ,מוצע במחקר זה להשתמש בקריטריון
המכאני ,המסתמך על היציבות המכסימאלית ,כקריטריון לקביעת תכולת הביטומן האופטימאלית.
 .3באופן כללי ,נמצא כי תכולת הביטומן האופטימאלית גדלה עם תוספת והגדלת תכולת אפר פחם תחתית
בתערובת האספלטית .באופן מעשי מתקבל כי בהתאם לקריטריון אחוז החלל ,העלייה בתכולת
הביטומן האופטימאלית עם תוספת של  10%אפר תחתית הנה בתחום  .1.1-1.2%קפיצת מדרגה חלה
בהגדלת תכולת האפר בתערובת מ 10%-ל .20%-במקרה זה חלה עלייה נוספת בתכולת הביטומן
האופטימאלית בשיעור נכבד ביותר של  .2.6-2.9%לעומת זאת בהתאם לקריטריון היציבות
המכסימאלית ,העלייה בתכולת הביטומן היא מתונה ביותר .בתוספת אפר תחתית עד  10%חלה עלייה
של  0.4%בלבד בתכולת הביטומן האופטימאלית .בהגדלת תכולת האפר מ 10%-ל ,20%-העלייה
בתכולת הביטומן האופטימאלית היא רק  .1.5%המשמעות היא כי בתכנון תערובות אספלטיות עם אפר
פחם תחתית בהסתמך על קריטריון מכסימום היציבות ,העלייה בתכולת הביטומן האופטימאלית
לביצוע תהיה מזערית בלבד באם מגבילים את תכולת האפר בתערובת ל.10%-
 .4בהסתמך על מערכות המרשל שבוצעו בתערובות האספלטיות ,המבטאות את תכונותיהן המיידיות,
נמצא כי ערכי הצפיפות ,היציבות והנזילות יורדים עם הוספת והגדלת תכולת אפר התחתית בתערובת.
מגמות אלה היו צפויות והן הוסברו בסעיפי הדו"ח .באופן מוחלט נמצא כי בתכולת ביטומן
אופטימאלית ,המסתמכת על קריטריון מכסימום היציבות ,תערובות המכילות עד  10%אפר פחם
תחתית מציגות ערכי יציבות נאותים העומדים בדרישות הטיב לגבי כל סוגי התערובות האספלטיות
מסוג א' .בתנאים אלה מושגים בתערובות ערכי צפיפות של כ 2200-ק"ג/מ"ק וערכי נזילות של כ.8%-
ניתן לראות כי למרות ההשפעה הרבה שיש לתכולת אפר פחם תחתית על תכונות התערובת האספלטית,
השפעה זו אינה דרמטית והרסנית אלא היא הדרגתית תוך שמירת תכונות תערובת העומדות באופן
כללי בקריטריונים המקובלים .יש לראות ערכים אלה כנאותים בהתחשב בתוסף האפר המיוחד שנכלל
בתערובת.

3
 .5בניסיונות הקיים בהשריה חמה ממושכת נמצא כי ,ללא יוצא מן הכלל ,חלה התחזקות במדגמים
האספלטיים לכל אורך תקופת ההשריה .התחזקות זו נצפתה בתערובת הקונבנציונאלית ,ללא אפר
הפחם ,אולם היא מתעצמת עם תוספת אפר הפחם .בתערובות הכוללות אפר פחם תחתית רמת
ההתחזקות הגבוהה ביותר מושגת לאחר יום השרייה ,אך בזמני השרייה ארוכים יותר היא יורדת
ומגיעה עד לערכים של בין  120-130%חוזק משתייר אחרי  12יום השרייה ,לעומת כ 100%-בלבד עבור
התערובת האספלטית ללא אפר הפחם .המסקנה היא כי אפר פחם התחתית איננו אינרטי בלבד ,אלא
הנו כנראה גם אקטיבי מבחינת התרומה לחיזוק האדהזיה בין הביטומן לאגרגטים בתערובת ,ובכך
תורם לדחיית נזקי המים הגורמים בדרך כלל להתקלפות הביטומן ( )Strippingהמשתמע הוא כי אפר
פחם תחתית יכול לשמש גם כמייצב בשדרוג כושר הקיים של התערובת האספלטית .תכונה זו מהווה
ערך מוסף חשוב בכל הקשור בשימוש באפר פחם באפר פחם כמוסף לתערובות אספלטיות.
 .6בניסיונות הגלגל הנע נמצא כי קיים הבדל בערכי החריצה בין תערובת הבקרה ללא אפר תחתית לבין
התערובות האספלטיות הכוללות אפר תחתית בתכולות שונות .לאחר כחצי מליון מחזורי עמיסת גלגל
שיעור החריצה המצטבר בתערובות הבקרה הנו כ 0.15-מ"מ בלבד ,בעוד שבתערובות הכוללות אפר
תחתית שעור החריצה נע בין  0.45-0.65מ"מ ,כאשר ההבדל בין סוגי התערובת השונים הנו שולי .למרות
ההבדל היחסי בשיעורי החריצה בין תערובת הבקרה לבין התערובות הכוללות אפר פחם תחתית ,הרי
בהסתמך על הערכים המוחלטים של שיעורי החריצה (שהם פחות מ 0.7-מ"מ בכל המקרים) ,מתקבל כי
ערכים אלה הנם נמוכים ביותר בהשוואה לבדיקות דומות שנערכו במחקרים רבים על תערובות
אספלטיות קונבנציונאליות באותו המכשיר .המסקנה היא כי ,למרות ששיעורי החריצה של תערובות
אפר התחתית גבוהים יותר מאלו של תערובת הבקרה ,הם עדיין נמוכים ביותר בערכם המוחלט
ומצביעים על תערובת אספלטיות בעלות התנגדות גבוהה לדפורמציה משתיירת.
ממצאים ומסקנות אלה מצביעים על כך כי ,בהסתמך על בדיקת ההיתכנות הראשונית ,תוספת אפר פחם
תחתית לתערובות אספלטיות רגילות אכן משפיעות בבירור על תכונות התערובת האספלטית .לעומת זאת,
השפעה זו אינה דרמטית והרסנית אלא היא הדרגתית תוך שמירת תכונות תערובת העומדות באופן כללי
בקריטריונים ההנדסיים והכלכליים המקובלים .הדבר מתבטא הן לגבי התכונות המיידיות של התערובת
בניסיונות מרשל התקניים והן בבדיקות עמיסה תחת מחזורי גלגל נע .באשר לקיים תערובות אספלטיות
המכילות אפר פחם תחתית ,הרי בתנאי פריזה מואצים ,תחת תנאי השרייה חמה ממושכת ,משמש אפר
הפחם כחומר מייצב המחזק את האדהזיה בין הביטומן לחלקיקי האגרגט .מגמה זו מתבטאת בהגדלת
חוזקם של המדגמים לאחר השרייה חמה ממושכת בשיעורים העולים על אלה שבתערובות אספלטיות
רגילות.
לסיכום ,לאור ממצאים אלה ,ניתן בהחלט להגדיר את תוצאות החקירה כחיוביות ביחס להשפעת תוספת
מדודה של אפר פחם תחתית (בשיעור של כ )10%-לתערובות אספלטיות רגילות .כאמור וכמודגש ,חקירה זו
הייתה ראשונית והתבססה על מספר קטן של מדגמים ורמות ניסוי .אי לכך ,על מנת לעבור לשלבים מעשיים
יותר ביישום הנדסי זה מן הצורך לאמת תוצאות אלה בחקירה מפורטת יותר שתכלול תכנית ניסויים
מורכבת יותר בה ייבחנו בשנית ויאומתו הממצאים שנתקבלו בתחום רחב יותר של חומרים ,שיטות ניסוי
רמות ניסוי של הפרמטרים והמשתנים השונים ,וניתוחם בכלים סטטיסטיים מהימנים.
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 .0עיקרי חקירת ההמשך הנוכחית
 0.1כללי
כאמור ,החקירה הראשונית התרכזה בתערובות אספלטיות צפופות .השימוש בתערובות אלה הולך ומתמעט
בימים אלה .בהמשך ,ולאור הצלחת החקירה הראשונית ,חקירת המשך זו באה לבחון את היתכנות השימוש
בתוספת אפר תחתית גם תערובות אספלטיות הנפוצות כיום בכבישי הארץ תחת עומסי הידוק גבוהים יותר.
הכוונה היא לתערובות אספלטיות חמות שהרכבן אומץ בפרויקט המחקר האמריקאי

Sstrategic) SHRP

 )Highway Research Projectבפלח המחקר האספלטי שכונה – .SuperPave
תערובות אלה מתאימות לתערובות תא"מ (" )"Sהישראליות הנפוצות כיום גם בשכבת הציפוי העליונה וגם
בשכבות תחתונות .כמו כן על מנת לבחון את הטכנולוגיה בתנאים המתאימים לעמיסה גבוהה ,הודקו מדגמי
התערובת ב 75-הקשות לכל צד.
החלק הראשון בחקירת המשך זו ,הנוגע לתכונות הבסיסיות של התערובות האספלטיות החדשות בשיטת
מרשל לקביעת השפעת תכולת אפר התחתית ,הושלם בשנת  2009והוא מוצג במ.מ .2 .החקירה עצמה בוצעה
במעבדות המבדקה לבנין ותשתית ,בהנחיית פרופ' אילן ישי במסגרת משרדו :ד"ר אילן ישי – תשתיות
תחבורתיות.
 0.0סיכום ממצאי החלק ראשון בחקירת ההמשך
הממצאים ,המגמות והמסקנות השונים שנתקבלו ממכלול הבדיקות בחלק הראשון של חקירת ההמשך
ניתנים לסיכום בנקודות הבאות:
 .1מבחינת מרכיבי התערובות ,אפר התחתית שנכלל בחקירת המשך זו הינו בעל גרגיר מכסימאלי של כ5-
מ"מ .צפיפותו הממשית הממוצעת הינה נמוכה ,וההבדל בינה לבין הצפיפות הנדמית הממוצעת מתבטא
בספיגות גבוהה למים בשיעור של כ .14%-אפר התחתית עשית יחסית במלאן ,בתכולה של כ.20%-
האפר הינו בלתי פלסטי ובעל שווה ערך חול גבוה בשיעור של  .60%כמו כן מתקבל כי אגרגט דולומיט
זה עונה על כל דרישות ת"י  8עבור אגרגטים לתערובות אספלטיות וכן על כל דרישות המפרט הבין
משרדי פרק  ,51והמפרט לסלילה של מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל לגבי תערובות
אספלטיות סוג א' .לבסוף ,תכונות הביטומן האספלטי שהובא למעבדה מלמדות שהביטומן עומד בכל
הקריטריונים של ביטומן אספלטי בסיווג .PG 68-10
 .2באופן כללי ,להוציא את נושא אחוז החלל בתערובת ,כל התערובות האספלטיות הכוללות אפר תחתית
בתכולות שונות עונות על כל הקריטריונים הנדרשים בתערובות אספלטיות סוג א' לסלילה .תערובות
אלה ,בתחום רחב של תכולת ביטומן ,הציגו ערכים נאותים וגבוהים של צפיפות ,יציבות ,נזילות וחוזק
משתייר .בהשוואה כללית בין התערובות השונות ,ניתן לראות את ההבדל ההדרגתי בכל תכונות
התערובת בין תערובת הבקרה לבין התערובות המכילות אפר תחתית בשיעורים עולים משתנים .בהקשר
זה ניתן היה לראות את העלייה היחסית בתכולת הביטומן הנגרמת עם העלייה בתכולת אפר התחתית
בתערובת .כמו כן ניתן היה לראות את הקפיצה הגדולה יחסית בתכולת הביטומן האופטימאלית שחלה
במעבר בין  10%ל 20%-בתכולת האפר.

5
 .3מתוצאות החקירה התקבלו המגמות הבאות עם עלייה בתכולת אפר התחתית בתערובת:


ירידה בצפיפות התערובת;



ירידה ביציבות התערובת (רק בתכולה של  20%אפר);



שמירה על תחום קבוע בערכי אחוז החלל ובערכי הנזילות;



עליה באחוז החלל בתערובת היבשה (( )VMAרק בתכולת אפר של .)20%

 .4באשר ליחסי אחוז חלל – תכולת ביטומן ,התוצאות מורות כי אכן חלה באופן עקבי עליה בתכולת
הביטומן האופטימאלית עם עלייה בתכולת אפר פחם תחתית בתערובת .מתקבל כי עד תכולת אפר
תחתית של  10%העלייה הינה מתונה על פי שני הקריטריונים ,כאשר בהתחשב בקריטריון התקני של
אחוז החלל ,ערכי תכולת הביטומן האופטימאלית הינם נמוכים יותר מאלה המסתמכים על קריטריון
מכסימום היציבות .עלייה משמעותית ביותר בתכולת הביטומן חלה בתכולת אפר תחתית של  20%וזאת
עבור שני הקריטריונים .המשתמע הוא כי עד תכולה של  10%אפר תחתית ניתן להמשיך ולהתבסס על
קריטריון אחוז החלל ,כאשר נבחנת עלייה של  1.5%בלבד בתכולת הביטומן האופטימאלית בהשוואה
לתערובת הבקרה התקנית.
 .5באם משווים תוצאות אלה עם התוצאות שהושגו בחקירה הראשונית ,מתקבל כי חקירת ההמשך
הנוכחית מאופיינת בהשתנות מתונה יותר בערכים המוחלטים של אחוז החלל .הדבר נובע הן מתחומי
אחוז החלל הגבוהים יותר בתערובות תא"מ בהשוואה לתערובות הצפופות שנבדקו בחקירה הראשונית.
כמו כן מגמה זו תלויה גם באנרגיית ההידוק הגבוהה יותר שאומצה בחקירת המשך זו.
 .6ממצאים ומסקנות אלה מצביעים על כך ,כי בדומה לחקירה הראשונית ,גם חקירת ההמשך הראתה
שלמרות ההשפעה הרבה שיש לתכולת אפר פחם תחתית על תכונות התערובת האספלטית ,השפעה זו
אינה דרמטית והרסנית ,אלא היא הדרגתית תוך שמירת תכונות תערובת העומדות באופן כללי
בקריטריונים המקובלים .גם הגדלת תכולת הביטומן ,בתנאי אופטימום הנקבעים לפי הקריטריון
התקני של חציון אחוז החלל ,הנה מתונה ובתכולת אפר תחתית בשיעור של עד  ,10%הנה בתחום סביר
גם מהבחינה הכלכלית.
לסיכום ,לאור ממצאים אלה ,ניתן בהחלט להגדיר גם את תוצאות החלק הראשון בחקירת ההמשך
כחיוביות ביחס להשפעת תוספת מדודה של אפר פחם תחתית (בשיעור של עד  )10%לתערובות אספלטיות
רגילות.
 0.3עיקרי החלק השני בחקירת ההמשך
השלמת חקירת ההמשך (חלק שני) בוצעה בשנים  .2010-2011בחלק זה נבחנו ביצועי התערובת בתכולה
נבחרת של אפר תחתית בשיעור של  ,10%ובתכולת הביטומן האופטימאלית ,לגבי ההתנגדות לנזקי מים,
ההתנגדות להחלקה וההתנגדות לחריצה .ממצאי הבדיקות והבחינות מוצגים ומסוכמים בהמשך דו"ח זה.
גם בחלק שני זה החקירה עצמה בוצעה במעבדות המבדקה לבנין ותשתית ,בהנחיית פרופ' אילן ישי.
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 .3הפרוגראמה לחקירה המעבדתית
 3.1כללי
יש לציין כי אפר התחתית שסופק לחלק השני בחקירת ההמשך הינו שונה מזה שסופק לחלק הראשון .השוני
המהותי העיקרי הוא בערכי המשקלים היחסיים המתבטאים בספיגות החלקיקים למים .כפי שיוצג בהמשך,
לעומת ספיגות גבוהה של כ 14%-באפר הקודם שישמש לחלק הראשון ,נתקבלה באפר שסופק לחלק השני
ספיגות למים של  3.7%בלבד.
בהתאם לשוני זה ,ולעובדה שסופק אפר תחתית חדש לחלק השני בחקירת ההמשך וכן גם ביטומן ואגרגטים
חדשים ,הוחלט לחזור ולבצע תחילה מערכת מרשל מלאות הן על מדגם בקרה ללא אפר תחתית והן על
תערובות אספלטיות בתכולת אפר הפחם שנבחרה לחקירת ההמשך – .10%
בהתאם ,הפרוגראמה לחקירה המעבדתית לחלק השני של שלב ההמשך ,כפי שהוגשה למבדקה ,מסוכמת
להלן:
 3.0מטרות החקירה
באופן כללי ניתן לסכם את מטרותיו העיקריות של החלק השני בחקירת ההמשך כדלקמן:
.1

אפיון הנדסי מעבדתי המשכי של אפר תחתית ,אגרגטים ,ביטומנים ותערובות אספלטיות בעזרת
סדרת בדיקות פיסיקליות והנדסיות תקניות להערכת התכונות ההנדסיות ,והמיכניות של
המרכיבים והתערובת במצב ראשוני ושל הביצועים בתנאי קיים מואצים.

.2

כבחלק הראשון ,בחינת המשך מיוחדת תחת התנאים והמאפיינים הבאים:


שימוש בתערובות תא"מ – .S



הידוק ב 75-הקשות משני צידי המדגמים.

.3

הערכת התערובות לקיים לאורך זמן בהקשר להתנגדות לנזקי מים ,הערכת ההתנגדות להחלקה של
פלטות מהודקות לאחר הידוקם והערכת ההתנגדות לחריצה בניסוין הגלגל הנע.

.4

השוואת אפיון תערובות האפר כנגד תערובות אספלטיות קונבנציונליות שהוכנו באותם מינונים ועם
אותם החומרים.

.5

השוואת תכונות האפר ותערובותיו עם קריטריונים ודרישות תקניים ומפרטיים ,וסווג ייעודם
והתאמתם ההנדסית.

.6

מתן המלצות להתאמת התערובת ליישומים השונים ולמינונים אופטימאליים להשגת תוצאות
מרביות.
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 3.3תכנית החקירה המעבדתית
החקירה המעבדתית כללה את מערכות הבדיקות והמאפיינים הבאים:
 .1בדיקות תקניות לאפיון האגרגטים ואפר התחתית החדשים.
 .3בדיקות ביטומן :אפיון לפי ת"י  161חלק  1המסווג ביטומנים לפי הביצועים (( )PG Gradingמפברואר
.)2008
 .4בדיקות בתערובות אספלטיות


מערכת מרשל מלאה בתכולה של  10%אפר פחם תחתית ובתערובת הבקרה ללא אפר.



בדיקות קיים בהשריה חמה ממושכת עד  14יום (בתערובת בקרה ועם אפר פחם בתנאי
אופטימום).



בדיקות לחריצה במערכת גלגל נע (בתערובת בקרה ועם אפר פחם בתנאי אופטימום).



בדיקות חיכוך בעזרת מטוטלת בריטית (בתערובת בקרה ועם אפר פחם בתנאי אופטימום).

 .5חומרים


אגרגטים :האגרגט הינו דולומיטי ממחצבת חברת מדן בע"מ .אגרגט טרי הובא למעבדה
מחולק לפרקציות המחצבתיות מה"פוליה" ועד לחול המחצבה הדק.



אפר תחתית ואפר מרחף :נבחר וסופק ע"י מנהלת אפר הפחם .הובא למעבדה בשקי ניילון
אטומים בכמות של כ 200-ק"ג.



ביטומן :בחקירה ההמשך ,בשני החלקים ,שמש ביטומן מסוג  .PG 68-10הביטומן הובא
מבתי הזיקוק בקופסאות חתומות שנפתחו רק במועד הכנת התערובות לבדיקה.

 .6דרוג התערובת האספלטית
כאמור ,התערובת האספלטית תהיה מסוג תא"מ–( 19 Sגרגיר מכסימאלי של  19מ"מ – "¾) .במעבדה
הורכבו תערובות בקו הדירוג המרכזי של תחומי הדירוג לפי ת"י .362
ה .ביצוע החקירה
החקירה תבוצע ותנוהל במעבדות המבדקה לבנין ותשתית בחוף שמן .את החקירה הנחה וליווה מקצועית
פרופ' אילן ישי במסגרת משרדו "ד"ר אילן ישי – תשתיות תחבורתיות".
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 .4אפיון מרכיבי התערובת
 4.1כללי
כאמור ,חקירה זו מהווה שלב המשך במחקר מוצע כולל לבחינת תכונות תערובות אספלטיות חמות
המכילות אפר פחם תחתית .בחקירה המשך זו נבחנה תוספת אפר התחתית בפרקציות הדקות בלבד ,כאשר
אפר זה מחליף אחוז מסוים מחול המחצבה שבתערובת ,המורכבת ברובה מאגרגטים דולומיט ממחצבת
חברת מדן באזור להבים בדרום .בהיקפה המוסכם ,ובדומה לחלק הראשון בחקירת ההמשך ,החקירה
התרכזה בסדרת בדיקות אינדיקטיביות תקניות לאפיון אפר התחתית והאגרגטים המינראלים במדגמי
הבקרה ,וכן מערכות מרשל מלאות בהשוואת תערובות אספלטיות המכילות אפר תחתית למול תערובת
הבקרה התקנית המורכבת מאגרגטים מינראליים רגילים בלבד.
שלב ראשון בבדיקות היה אפיון מרכיבי התערובת.
 4.0תכונות אפר התחתית
כאמור ,אפר פחם תחתית שנכלל בחלק השני של חקירת המשך זו כלל את המקטע הדק בלבד של אפר
התחתית הכולל שהושג בתהליך בעירת הפחם .אפר זה הנו בעל גרגיר מכסימלי מעשי בגודל של כ 5-מ"מ.
תכונותיו של אפר תחתית זה ,שסופק למחקר בגודלו הסופי ע"י מנהלת אפר הפחם ,מוצג בטבלה מס' .3.1
טבלה מס'  :3.1תכונות אינדיקטיביות בסיסיות של אפר התחתית שנכלל בחקירה

ניתן לראות שאפר התחתית הינו בעל גרגיר מכסימאלי של כ 5-מ"מ .צפיפותו הממשית הממוצעת הינה
נמוכה ,והפעם ההבדל בינה לבין הצפיפות הנדמית הממוצעת הינו קטן יחסית ,דבר המתבטא בספיגות
נמוכה למים ,בשיעור של  3.7%בלבד .כאמור ,תוצאה זו שונה מהספיגות הגבוהה למים ,בשיעור של כ,14%-
של אפר התחתית שנכלל בשלב הראשון של חקירת ההמשך (מ.מ .)2 .אפר התחתית עשיר יחסית במלאן,
בתכולה של כ .20%-האפר הינו בלתי פלסטי ובעל שווה ערך חול גבוה בשיעור של .66%
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 4.3תכונות אגרגט הדולומיט
תכונות האגרגט הדולומיטי ששימש כמרכיב שלד התערובת העיקרי בחלק השני של חקירת ההמשך מוצג
בטבלה מס' :3.2
טבלה מס'  :3.0תכונות אינדיקטיביות בסיסיות של האגרגט הדולומיטי המהווה את המרכיב העיקרי
בשלד הגרגירים של התערובות האספלטיות שנחקרו

מתקבל כי אגרגט דולומיט זה עונה על כל דרישות ת"י  3עבור אגרגטים לתערובות אספלטיות וכן על כל
דרישות המפרט הבין משרדי פרק  ,51והמפרט לסלילה של מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל ,לגבי
תערובות אספלטיות סוג א' .אגרגט זה הינו מאותה מחצבה של האגרגט ששימש בחלק הראשון של חקירת
ההמשך .בהשוואה עם מראה מקום  ,2תכונות האגרגטים שסופקו לשני חלקי חקירת ההמשך הינן דומות
ביותר.
 4.4תכונות הביטומן האספלטי
הביטומן האספלטי שנבחר להרכבת התערובות האספלטיות בשני חלקי חקירת המשך זו הוא ביטומן בסיווג
 .PG 68-10ביטומן זה הוא הנפוץ ביותר בהרכב תערובות תא"מ לשכבות נושאות ובעיקר לשכבות תחתונות.
תכונות הביטומן האספלטי שהובא למעבדה מסוכמות בטבלה מס'  ,3.3והן מלמדות שהביטומן עומד בכל
הקריטריונים של ביטומן אספלטי בסיווג .PG 68-10
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טבלה מס'  :3.3תכונות הביטומן האספלטי בסיווג  PG 68-10שנכלל בחקירה
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 .5אפיון התערובות האספלטיות
מערכת מרשל תקנית ,בדירוג תערובת תא"מ  19מ"מ ,הוכנה ונבדקה לקביעת השפעת תוספת אפר הפחם
החדש על תכונותיה המיידיות של התערובת האספלטית החמה .תערובת זו כללה תוספת אפר תחתית של
 10%שנמצאה בשלבי המחקר הקודמים כאופטימאלית מבחינת מדדי ההתנהגות ותכולת הביטומן הנדרשת.
בכל המדגמים נבדקו וחושבו יחסי משקל–נפח המתבטאים בצפיפות ,אחוז החלל בתערובת ,ואחוז החלל
בתערובת היבשה ( .)VMAכמו כן נבדקו הפרמטרים המיכניים המתבטאים ביציבות ובנזילות .תוצאות
הבדיקות מסוכמות בטבלה מס' .5.1
טבלה מס'  :5.1סיכום תוצאות מערכת מרשל עבור תערובת אספלטית תא"מ  19מ"מ
עם תכולת אפר פחם תחתית בשיעור של ( 12%הודק ב 75-הקשות משני הצדדים).

תכולת
אפר
פחם

10%

תכולת
ביטומן

צפיפות

יציבות

נזילות

צפיפות
תיאורטית

אחוז
חלל

צפיפות
משוקללת

VMA

)(%

)(kg/m^3

ליבראות

)"(1/100

)(kg/m^3

)(%

)(kg/m^3

)(%

Pb

γmix

γmm

Pa

γsb

VMA

5.0

2,180

2,576

9.0

2,430

10.3

2,511

17.54

5.5

2,199

2,754

8.5

2,419

9.1

2,511

17.26

6.0

2,207

2,792

11.0

2,405

8.2

2,511

17.40

6.5

2,225

2,879

12.0

2,384

6.2

2,511

17.17

7.0

2,251

2,843

10.5

2,368

4.9

2,511

16.65

ביטויה הגראפי של מערכת מרשל זו מוצג בציור מס' :5.1
תערובת זו ניתן להשוות עם תערובת הבקרה שבוצעה בחלק הראשון של חקירת ההמשך (מ.מ ,)2 .כמתואר
בציור מס'  .5.2באופן כללי ניתן לראות כי לתערובת עם אפר הפחם תכונות מיכניות נאותות המתבטאות
ביציבויות גבוהות ותקינות ובערכי נזילות המצויים בתחום הנדרש .כמובן ,תערובת אפר הפחם מאופיינת
בחללים גדולים ורבים יותר ,דבר המתבטא ערכי אחוז חלל ,וערכי  VMAגבוהים יותר ובצפיפות נמוכה יותר.
מבחינת תכולת הביטומן האופטימאלית ,בהתאם לקריטריון חציון אחוז החלל ,תכולה זו בתערובת האפר
שיעורה נקבע  .6.5%תכולה אופטימאלית זו מתאימה גם לתכולה הביטומן הנקבעת ממקסימום יציבות.
בתערובת הבקרה הקונבנציונלית שיעורה של תכולת הביטומן האופטימאלית נקבע כ .5.0%-בתכולות
אופטימאליות אלה יבוצעו בדיקות ההמשך בהשריה ממושכת ,חיכוך ,וניסיון הגלגל הנע.
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ציור מס'  :5.1מערכת מרשל של תערובת תא"מ  19מ"מ מאגרגט דולומיט עם 12%
תכולת אפר תחתית

13

קום תכולת בטומן צפיפות

קום תכולת בטומן אחוז חלל

2,430

8.5

5.5

אחוז חלל

6.5

2,410
2,400

4.5

2,390

3.5

2,380

2.5
6.0

4.0

5.0

2,370

3.0

5.0

6.0

תכולת ביטומן

4.0

3.0

תכולת ביטומן

קום תכולת בטומן יציבות

קום תכולת בטומן נזילות

3,300

15.0
יציבות lb

2,900

13.0
11.0
9.0

2,700
2,500
6.0

4.0

7.0
6.0

3.0

5.0

תכולת ביטומן

4.0

3.0

תכולת ביטומן

קום תכולת ביטומן VMA
15.80
15.60
15.20
15.00

)VMA (%

15.40

14.80
14.60
6.0

5.0

4.0

3.0

תכולת ביטומן

ציור מס'  :5.0מערכת מרשל של תערובת הבקרה תא"מ  19מ"מ מאגרגט דולומיט ללא
כל אפר תחתית

נזילות

3,500

17.0

3,100

5.0

צפיפות kg/m^3

7.5

2,420
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 .6התנגדות לנזקי רטיבות בהשריה חמה ממושכת
במקביל לשיטות אחדות בעולם ,פותחה ונוסתה גם בארץ שיטה מעבדתית להערכת התנגדותן של תערובות
אספלטיות לנזקי רטיבות תחת תנאי פריזה קריטיים של רטיבות וטמפרטורה גבוהה (מ.מ 3 .עד  ,8ואחרים).
בשיטה זו מוערך הקיים של התערובת בעזרת השוואת תכונותיה המיכניות (יציבות ומודול גמישות) בהשריה
חמה ממושכת במים .תערובות נבדקות בתנאי השרייה במים בטמפרטורה של  60oCעד  14ימים רצופים.
זאת בהשוואה לחוזק התקני המיידי הנמדד בהשריה של חצי שעה ,ולחוזק המשתייר הנמדד לאחר יממה
אחת בלבד.
באופן כללי נמצא כי תערובות אספלטיות המורכבות מאגרגטים הרגישים למים (באינטרקציה בין הביטומן
לאגרגט בתנאי רטיבות חמה) ,כדוגמת הבזלת ,עומדות יפה בדרישות התקניות לחוזק המשתייר לאחר יממה
אחת ,אך נכשלות לחלוטין במשכי השריה ארוכים יותר .תכונות קיים אלה של התערובות השונות תלויות
רבות באפיניות (משיכה בקשרים חשמליים סטטיים) של האגרגט לביטומן בנוכחות המים ,המתבטאת
ביציבות ארוכת הטווח של קשרי האדהזיה והספיחה בין הביטומן לאגרגטים בקרומי הביניים .אגרגטים
קרבונטיים (כגון אבן גיר ודולומיט) מאופיינים באפיניות ובקשרים חזקים ,בעוד שאגרגטים סיליקטיים
(כדוגמת הבזלת) מאופיינים באפיניות וקשרים חלשים.
במטרה לבחון את תכונות הקיים הנ"ל של תערובות המכילות אפר פחם תחתית ,אשכולות מדגמים בתכולת
ביטומן אופטימאלית של תערובות תא"צ  19מ"מ ,עם ובלי אפר תחתית ,נבדקו לאחר השרייה במים ב60-
מעלות צלזיוס מיידית ( 30דקות השרייה) ,ולאחר יממה 6 ,ימים ו 14-ימי השריה .תוצאות בדיקה זו
להשריה ממושכת מסוכמות בטבלה מס' ( 6.1בעמוד הבא).
ניתן להשוות תוצאות אלה עם ניסיונות השרייה ממושכת בתנאים דומים שנערכו בעבר בארץ בתערובות
אספלטיות צפופות עם סוגי אגרגט ומלאן שונים .ציורים מס'  5.1עד  5.3מתארים עקומי קיים בהשריה חמה
ממושכת של תערובות אספלטיות צפופות המורכבות מאגרגט דולומיט עם תוספות שונות של מלאן
דולומיטי ובזלתי ,וכן של תערובות אספלטיות המורכבות מאגרגט בזלתי עם תוספות שונות של מלאן וחול
דולומיטי.
את מאפייני הקיים (התנגדות לנזקי מים) של התערובות השונות ניתן להשוות בעזרת ערכי החוזק (יציבות)
המשתייר לאחר פרק הזמן הסופי הארוך ביותר שנמדד ,דהיינו  14ימים ( 336שעות) .מציור מס'  6.1מתקבל
כי באגרגט דולומיט נקי ,בתכולת ביטומן אופטימאלית ,החוזק המשתייר הסופי הינו  .68%לעומת זאת,
כמבוטא בציור מס'  ,6.2כאשר מחליפים את המלאן הדולומיטי במלאן בזלתי ,יורד החוזק המשתייר
בתכולת הביטומן האופטימאלית ל .42%-באגרגט הבזלת הנקי (ציור מס'  )6.3חלה ירידה חדה בחוזק כבר
לאחר יום ההשריה השני ,ולאחר  14יום מגיע המדגם לקרבת תנאי הרס ,עם יציבות המשתיירת של 20%
בלבד.
בהשוואת מאפייני הקיים של תערובת אפר התחתית ,ניתן לראות כי התנהגותה בתכולת ביטומן
אופטימאלית דומה ביותר לאגרגט הדולומיט הנקי .חוזקן המשתייר של תערובת זו לאחר  14יום מגיעה
בממוצע ל 91.1%-לעומת  89.5%בתערובת הדולומיט .המשמעות היא כי תערובות אספלטיות המכילות אפר
תחתית במינון מוגבל ,מציגות התנגדות גבוהה לנזקי מים וטמפרטורה ,בדומה לתערובות אספלטיות רגילות

15
המורכבות מאגרגטים קרבונטיים בלבד .יש לציין כי בניגוד לשלב הראשוני במחקר כללי זה (מ.מ )1 .לא
נבחנה בחלק השני התחזקות תערובת אפר הפחם עם זמן ההשריה.
טבלה מס'  :6.1ערכי חוזק משתייר לאחר פרקי השריה חמה ממושכת בתערובות אספלט
לכבישים מאגרגט גרניט ממחצבת נחל שלמה

ציור מס'  :6.1עקומי קיים בהשריה ממושכת של תערובות אספלטיות צפופות מאגרגט דולומיט נקי
(גסים ,חול ומלאן דולומיטיים) ,לפי מראי מקום )5 ,4

16

תכולת ביטומן
0.
אופטימאלית

ציור מס'  :6.0עקומי קיים בהשריה ממושכת של תערובות אספלטיות צפופות מאגרגט דולומיט
(גסים ,וחול) ומלאן בזלתי ,לפי מראי מקום )5 ,4

ציור מס'  :6.3עקומי קיים בהשריה ממושכת של תערובות אספלטיות צפופות מאגרגט בזלתי נקי
וכן בתוספות חול ומלאן דולומיטים ,לפי מראה מקום )3
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 .7התנגדות להחלקה
לאחר קביעת התכונות הבסיסיות וההתנגדות לנזקי רטיבות בתערובת הבקרה ובתערובת המכילה  10%אפר
תחתית (בתכולות ביטומן אופטימאליות) ,נקבע כי לבדיקת החיכוך יוכנו תערובות אספלטיות זהות בתכולת
הביטומן האופטימאלית .בדיקת החיכוך עצמה בוצעה על פלטות אספלטיות שהוכנו בהידוק סטטי בתבניות
פלדה קשיחה בממדי שטח של  38/18ס"מ ובגובה של  4.5ס"מ .נפח המדגם המהודק בתבנית זו הנו 3078
סמ"ק .משקל המדגם להידוק בתבנית חושב לקבלת צפיפות שווה בכל מדגמי התערובות .אופן הכנת פלטות
הבדיקה מתואר בתמונות מס'  7.1עד .7.3

תמונה מס'  :7.1תערובת אספלטית מהודקת לפלטת בדיקה בתבנית הפלדה
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תמונה מס'  :7.0תהליך הידוק התערובת האספלטית בתבנית הפלדה

תמונה מס'  :7.3פלטות של תערובות זכוכית-אספלט שהוצאו מהתבנית ומוכנות לבדיקת החיכוך

19
לאחר הידוק והוצאת הפלטות המהודקות מהתבנית הן מוכנות לבדיקת החיכוך .בדיקת מקדם החיכוך
ברטוב וביבש בוצעה בעזרת מכשיר המטוטלת הבריטית .הבדיקה נערכה בהתאם לתקן .ASTM E 303
בתהליך הבדיקה מקדם החיכוך נמדד ברטוב .תיאור מכשיר המטוטלת הבריטית ותהליך הבדיקה מוצגים
בתמונות מס'  7.4עד :7.6

תמונות מס'  :7.5 ,7.4תהליך בדיקת החיכוך ברטוב בעזרת המטוטלת הבריטית על
פלטת זכוכית-אספלט

20

תמונה מס'  :7.6מרקם פני פלטת זכוכית-אספלט בעת בדיקת החיכוך
תוצאות בדיקות החיכוך ,בערכי מקדם החיכוך במטוטלת הבריטית ,מוצגות בטבלאות מס'  6.1עד .6.3
טבלה מס'  :7.1בדיקות חיכוך על פלטה מס'  – 1תערובת תא"צ עם  12%אפר תחתית
בתכולת ביטומן אופטימאלית

מדידת מקדם חיכוך באמצעות מטוטלת בריטית
לפי תקן ASTM E-303
תאריך הבדיקה:
נתיב מדידה:
סוג אספלט:

כביש מס':
ק"מ:
מצב מסעה:
מזג אוויר :תנאי
מעבדה

26/07/2010
3/4S

שנת סלילת הכביש:
פלטה 1

מדידה מספר ()BPN
1

2

3

4

ממוצע
()BPN

73

73

71

73

67

65

65

66

נקודה
מס'

סוג תערובת

1

ביטומן 6.5% -

74

2

אפר פחם 10% -

67

פלטה 0
1

ביטומן 5.0% -

68

68

68

68

68

2

אפר פחם 0% -

71

71

71

71

71
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טבלה מס'  :7.0בדיקות חיכוך על פלטה מס'  – 3תערובת תא"צ עם  12%אפר תחתית
בתכולת ביטומן אופטימאלית

מדידת מקדם חיכוך באמצעות מטוטלת בריטית
תאריך
הבדיקה:
סוג אספלט:

לפי תקן ASTM E-303
כביש מס':
מצב מסעה:
מזג אוויר :תנאי
מעבדה

27/09/2010
3/4S

שנת סלילת הכביש:
פלטה 3
נקודה מס'

סוג תערובת

1
2
3

ביטומן 6.5% -
אפר פחם 10% -

4

מדידה מספר ()BPN

ממוצע ()BPN

1

2

3

4

71

70

69

69

70

75

76

75

76

76

77

75

73

75

75

72

71

70

70

71

טבלה מס'  :7.3בדיקות חיכוך על פלטה מס'  – 4תערובת תא"צ בקרה ללא אפר תחתית
בתכולת ביטומן אופטימאלית

מדידת מקדם חיכוך באמצעות מטוטלת בריטית
תאריך
הבדיקה:
סוג אספלט:

לפי תקן ASTM E-303
כביש מס':
מצב מסעה:
מזג אוויר :תנאי
מעבדה

24/11/2010
3/4S

שנת סלילת הכביש:
פלטה 4
נקודה מס'

סוג תערובת

1
2
3
4

ביטומן 5% -
אפר פחם 0% -

מדידה מספר ()BPN

ממוצע ()BPN

1

2

3

4

78

77

77

75

77

77

76

78

78

77

76

74

75

74

75

77

76

78

77

77
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מתוצאות הבדיקה ,ובהתחשב בקריטריונים מקובלים ,מתקבלות המגמות הבאות:
 .1בספרות קיימים קריטריונים למקדמי חיכוך עבור תפעול כבישים ושדות תעופה ,בהתאם למדידות
במכשירים שונים .באשר לערכים הנמדדים בעזרת המטוטלת הבריטית ,במ.מ 9 .עד  11ניתן למצוא
המלצות לערכים נדרשים של מקדמי חיכוך כאלה הנהוגים בארצות הברית ואנגליה ,ושיושמו גם
בישראל .טבלה מס'  7.4מציגה לדוגמא את ההמלצות הבריטיות לכבישים ,והיא מבוססת על
קורלציות בין תוצאות מדידת ההתנגדות להחלקה לבין נתוני תאונות החלקה בכבישים רטובים.
 .2מבחינת הערכים המוחלטים ,מקדמי החיכוך שנתקבלו על משטחי התערובות האספלטיות שנבדקו,
ברטוב ,הינם גבוהים ביותר ,וזאת בהשוואה לערכים קריטריונים מקובלים ,כדוגמת אלה המוצגים
בטבלה מס'  .7.4לא נמצא הבדל משמעותי בערכי החיכוך ברטוב בין פלטות אפר התחתית לבין
פלטת תערובת הבקרה.
טבלה מס'  :7.4ערכים קריטריונים למקדמי חיכוך הנמדדים בעזרת המטוטלת הבריטית בתלות בסוגי
הכבישים (בהתאם להמלצות הבריטיות)
ערכים מינימליים
למספר ההתנגדות
להחלקה ברטוב

קטגוריה

סוג האתר

65

A

אתרים קשים ביותר כגון :איי
תנועה ,עיקולים ,רדיוסים קטנים,
שפועים גדולים על אורך גדול,
גישות לרמזורים ,וכד'.
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B

כבישים מהירים ,עורקים ראשיים
וכן כבישים העוברים בשטחים
עירוניים הנושאים נפח תנועה גדול
מ -2000כלי רכב ליממה

"משביעה רצון" בדרך
כלל" עונה לכל
הדרישות פרט לתנאים
הקשים ביותר
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C

אתרים קלים ,כגון :קטעים ישרים,
שפועים קלים ללא נתונים העלולים
לגרום לתנאי סכנה

"משביעת רצון בנסיבות
נוחות"

קטן מ45-

D

כל האחרים

מיסעה חלקה בפוטנציה

תאור דרגת ההתנגדות
להחלקה
"טובה" – מתאימה גם
לדרישות של תנועה
מהירה
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 .8התנגדות לחריצה בניסוי הגלגל הנע
בדיקת הגלגל הנע מאפשרת לקבוע את התנגדות התערובת האספלטית לדפורמציה משתיירת בנתיב הגלגל
(חריצה) בתלות במספר מחזורי ההעמסה של הגלגל .בדיקה זו מאפשרת לקבוע מגמות יחסיות בהתנהגות
תערובות שונות תחת תנאי העמסה מחזורית זו.
אותם שלושה מדגמים ששימשו לבדיקת החיכוך ,הוכנו לאחר ביצוע בדיקה זו לבדיקת הגלגל הנע (ר' פרק 7
לעיל) .לאחר בדיקת ניסיון לכיול והתאמת הגלגל הנע (שלא היה בשימוש מספר שנים) במדגם (פלטה) מס' ,1
הוכנו שני המדגמים הנותרים לבדיקת הגלגל.
הבדיקה בוצעה במכשיר הגלגל הנע הנמצא בטכניון ,במעמס קבוע כאשר המדגם והטבלה שמתחתיו נעים
הלוך ושוב בין שתי מסילות בעזרת גלגל אקסצנטרי המונע באמצעות מנוע חשמלי .גלגל המעמס עשוי מגומי
קשיח (ר' תמונה מס'  .)8.1העומס בו הועמס הגלגל היה  16.7ק"ג ,שטח המגע של הגלגל הנו  3.34סמ"ר,
ומכאן לחץ המגע של הגלגל על פני פלטת המדגם הו  5.0ק"ג/סמ"ר .מספר המעברים של גלגל המעמס הנו
 100מעברים לדקה .שקיעת החריצה לאחר משכי הרצה שונים של הגלגל נבדקה באמצעות דפלקטומטר,
בדיוק של " ,0.001בשלוש נקודות בפני המדגם כתלות במספר המעברים של הגלגל הנע .הבדיקה בוצעה
בטמפרטורת החדר בשיעור של כ 27-31-מעלות צלזיוס.

תמונה מס'  :8.1מכשיר הגלגל הנע בו בוצעה הבדיקה להערכת חריצת התערובת בתלות
במספר מחזורי ההעמסה
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בדיקות החריצה בעמיסת הגלגל הנע בוצעו עד  530,000מחזורי גלגל ,ותוצאותיהן מוצגות בציור מס' 8.2
הבא:

ציור מס'  :8.0השוואת ערכי החריצה בתלות במספר מחזורי הגלגל הנע עבור בין מדגם המכיל
 12%אפר פחם ,לבין מדגם הבקרה של תערובת ללא אפר פחם
ניתן לראות כי קיים הבדל קטן יחסי בערכי החריצה לטובת תערובת הבקרה ללא אפר תחתית ,בהשוואה
לתערובת האספלטית הכוללת  10%אפר תחתית .למרות זאת ,לאחר כחצי מליון מחזורי עמיסת גלגל,
שיעורי החריצה המצטברים של שתי התערובות הינם באותו סדר גודל ,בין  0.8-1.0מ"מ.
בהסתמך על הערכים המוחלטים של שיעורי החריצה ,מתקבל כי ערכים אלה הנם נמוכים ביותר בהשוואה
לבדיקות דומות שנערכו במחקרים רבים על תערובות אספלטיות קונבנציונאליות באותו המכשיר.
במחקרים אלה ,בתערובות אספלטיות רגילות נתקבלו ערכי חריצה בשיעורים בין  1.0עד  4.0מ"מ לאחר
מספר מחזורים דומה .המסקנה היא כי ,למרות ששיעורי החריצה של תערובות אפר התחתית גבוהים אך
במעט מאלו של תערובת הבקרה ,הם ע דיין נמוכים ביותר בערכם המוחלט ומצביעים על תערובת אספלטיות
בעלות התנגדות גבוהה לדפורמציה משתיירת.
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 .8סיכום ,מסקנות והמלצות
דו"ח זה הינו חלק שני בשלב השני של חקירה מעבדתית כוללת ,שמטרתה הכללית העיקרית הינה לבדוק את
ההיתכנות הטכנולוגית וההנדסית של השימוש המעשי באפר פחם תחתית ,שהנו תוצר לוואי בשריפת הפחם
בתחנות כוח ,בתערובות אספלטיות לסלילת מיסעות כבישים ושדות תעופה.
החקירה הראשונית התרכזה בתערובות אספלטיות צפופות .השימוש בתערובות אלה הולך ומתמעט בימים
אלה .בהמשך ,ולאור הצלחת החקירה הראשונית ,בוצעה חקירת המשך שבאה לבחון את היתכנות השימוש
בתוספת אפר תחתית גם תערובות אספלטיות הנפוצות כיום בכבישי הארץ תחת עומסי הידוק גבוהים יותר.
הכוונה היא לתערובות אספלטיות חמות שהרכבן אומץ בפרויקט המחקר האמריקאי

Sstrategic) SHRP

 )Highway Research Projectבפלח המחקר האספלטי שכונה –  .SuperPaveתערובות אלה מתאימות לתערובות
תא"מ (" )"Sהישראליות הנפוצות כיום גם בשכבת הציפוי העליונה וגם בשכבות תחתונות .כמו כן על מנת
לבחון את הטכנולוגיה בתנאים המתאימים לעמיסה גבוהה ,הודקו מדגמי התערובת ב 75-הקשות לכל צד.
החלק הראשון בחקירת המשך זו ,הנוגע לתכונות הבסיסיות של התערובות האספלטיות החדשות בשיטת
מרשל לקביעת השפעת תכולת אפר התחתית ,הושלם בשנת  2009והוא מוצג במ.מ .2 .השלמת חקירת
ההמשך (חלק שני) בוצעה בשנים  .2010-2011בחלק זה נבחנו ביצועי התערובת בתכולה נבחרת של אפר
תחתית בשיעור של  ,10%ובתכולת הביטומן האופטימאלית לגבי ההתנגדות לנזקי מים ,ההתנגדות להחלקה
וההתנגדות לחריצה .ממצאי הבדיקות והבחינות מוצגים ומסוכמים בהמשך דו"ח זה .כבכל חלקי המחקר,
גם בחלק שני זה הבדיקות בוצעו במעבדות המבדקה לבנין ותשתית בחיפה ,בהנחיית פרופ' אילן ישי.
הממצאים ,המגמות והמסקנות השונים שנתקבלו ממכלול הבדיקות החלק השני של חקירת ההמשך ניתנים
לסיכום בנקודות הבאות:
.1

בחלק השני של חקירת ההמשך נבחרה תערובת המכילה  10%אפר תחתית .תערובת זו ניתן להשוות עם
תערובת הבקרה שבוצעה בחלק הראשון של חקירת ההמשך .באופן כללי התקבל כי לתערובת זו תכונות
מיכניות נאותות המתבטאות ביציבויות גבוהות ותקינות ובערכי נזילות המצויים בתחום הנדרש.
כמובן ,תערובת אפר הפחם מאופיינת בחללים גדולים ורבים יותר ,דבר המתבטא ערכי אחוז חלל,
וערכי  VMAגבוהים יותר ובצפיפות נמוכה יותר .מבחינת תכולת הביטומן האופטימאלית ,בהתאם
לקריטריון חציון אחוז החלל ,תכולה זו בתערובת האפר שיעורה נקבע  ,6.5%ובתערובת הבקרה
הקונבנציונלית שיעורה נקבע  .5.0%בתכולות אופטימאליות אלה בוצעו בדיקות ההמשך בהשריה
ממושכת ,חיכוך ,וניסיון הגלגל הנע.

.2

במטרה לבחון את כושר ההתנגדות לנזקי מים בהשריה חמה ממושכת של תערובות המכילות אפר פחם
תחתית ,אשכולות מדגמים בתכולת ביטומן אופטימאלית של תערובות תא"צ  19מ"מ ,עם ובלי אפר
תחתית ,נבדקו בחוזקן המשתייר לאחר השרייה במים ב 60-מעלות צלזיוס מיידית ( 30דקות השרייה),
ולאחר יממה 6 ,ימים ו 14-ימי השריה .תוצאות אלה הושוו עם ניסיונות השרייה ממושכת בתנאים
דומים ש נערכו בעבר בארץ בתערובות אספלטיות צפופות עם סוגי אגרגט ומלאן שונים .בהשוואת
מאפייני הקיים של תערובת אפר התחתית ,התקבל כי התנהגותה בתכולת ביטומן אופטימאלית דומה
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ביותר לאגרגט הדולומיט הנקי .חוזקן המשתייר של תערובת זו לאחר  14יום מגיעה בממוצע ל91.1%-
לעומת  89.5%בתערובת הדולומיט .המשמעות היא כי תערובות אספלטיות המכילות אפר תחתית
במינון מוגבל ,מציגות התנגדות גבוהה לנזקי מים וטמפרטורה ,בדומה לתערובות אספלטיות רגילות
המורכבות מאגרגטים קרבונטיים בלבד.
.3

ערכי ההתנגדות להחלקה של תערובת אפר התחתית ותערובת ההדבקה נבדקו בפלטות מהודקות ע"י
המטוטלת הבריטית .מבחינת הערכים המוחלטים ,מקדמי החיכוך שנתקבלו על משטחי שתי התערובות
האספלטיות שנבדקו ברטוב ,הנם גבוהים ביותר ,וזאת בהשוואה לערכים קריטריונים מקובלים ,לא
נמצא הבדל משמעותי בערכי החיכוך ברטוב בין פלטות אפר התחתית לבין פלטת תערובת הבקרה.

.4

בניסיון החריצה שבוצע בעזרת גלגל נע ,נתקבל הבדל קטן יחסי בערכי החריצה לטובת תערובת הבקרה
ללא אפר תחתית ,בהשוואה לתערובת האספלטית הכוללת  10%אפר תחתית .למרות זאת ,לאחר כחצי
מליון מחזורי עמיסת גלגל ,שיעורי החריצה המצטברים של שתי התערובות הינם באותו סדר גודל ,בין
 0.8-1.0מ"מ .בהסתמך על הערכים המוחלטים של שיעורי החריצה ,מתקבל כי ערכים אלה הנם נמוכים
ביותר בהשוואה לבדיקות דומות שנערכו במחקרים רבים על תערובות אספלטיות קונבנציונאליות
באותו המכשיר .במחקרים אלה ,בתערובות אספלטיות רגילות נתקבלו ערכי חריצה בשיעורים בין 1.0
עד  4.0מ"מ לאחר מספר מחזורים דומה .המסקנה היא כי ,למרות ששיעורי החריצה של תערובות אפר
התחתית גבוהים אך במעט מאלו של תערובת הבקרה ,הם עדיין נמוכים ביותר בערכם המוחלט
ומצביעים על תערובת אספלטיות בעלות התנגדות גבוהה לדפורמציה משתיירת.

.5

כמשתמע מחלק זה של המחקר ,וכן מהמחקר הכללי בנושא אפר תחתית בתערובות אספלטיות ,כל
התערובות האספלטיות הכוללות אפר תחתית בתכולות שונות ,ובדירוגים השונים (צפופות ותא"מ)
עונות על כל הקריטריונים הנדרשים בתערובות אספלטיות סוג א' לסלילה .תערובות אלה ,בתחום רחב
של תכולת ביטומן ,מציגות ערכים נאותים וגבוהים של צפיפות ,יציבות ,נזילות וחוזק משתייר  .גם
בבדיקות הנוספות המתייחסות להתנגדות לנזקי רטיבות ,בהתנגדות להחלקה ברטוב ,ובהתנגדות
לחריצה ,תערובות המכילות  10%אפר תחתית עומד יפה בכל הקריטריונים הנדרשים ,בדומה
לתערובות אספלטיות רגילות.

.6

החיסרון היחיד המסתמן קשור תכולת הביטומן האופטימאלית הגבוהה יחסית של תערובות אפר
הפחם ,שנקבעה בהתאם לקריטריון אחוז החלל( .תכולה היא גם זהה לקריטריון מקסימום יציבות).
לגורם זה השפעה כלכלית בלבד שיש לבחון אותה גם בהקשר של מחירי המרכיבים ולתרומה
הסביבתית הקשורה במיחזור חומרי לוואי.

לסיכום ,לאור ממצאים אלה ,ניתן בהחלט להגדיר גם את תוצאות החלק השני של חקירת ההמשך כחיוביות
ביחס להשפעה ההנדסית של תוספת מדודה של אפר פחם תחתית (בשיעור של עד  )10%לתערובות
אספלטיות רגילות .יש לראות בשלב זה את סיכום החקירה המעבדתית הכוללת וניתן בהחלט לפנות גם
לניסויי שדה.
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 .9רשימת מראי מקום
.1

ישי ,אילן וישראל ,גלי "הערכת המקטע הדק באפר פחם תחתית לשימוש כמרכיב אגרגטי בתערובות
אספלטיות חמות" חקירת היתכנות ראשונית ,דו"ח מסכם .הטכניון ,המכון לחקר התחבורה ,מחקר
מס'  ,2000977דו"ח מחקר מס'  ,306-2005פברואר .2006

.0

ד"ר אילן ישי – תשתיות תחבורתיות "הערכת המקטע הדק באפר פחם תחתית לשימוש כמרכיב
אגרגטי בתערובות אספלטיות חמות לסלילה" חקירת המשך ,חלק ראשון  -תכונות בסיסיות ,דו"ח
מסכם ,ספטמבר .2009

.4

ק.י .מהנדסי תחבורה יועצים "חקירת אגרגט בזלת ממחצבות כנרת והתאמתו לשימוש בתערובות
אסםלטיות לכבישים" הוכן עבור מחצבות כנרת ע"י פרופ' יוסף קראוס ופרופ' אילן ישי ,ספטמבר
.1978

.5

ישי אילן ,קראוס יוסף ,וסידס אריה "קריטריונים להערכת תכונות המלאן והשפעתן על תכינת
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