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  :ח"דוהתקציר 

החומר הזול ביותר . ים שוניםאמצעב  (Capping)איטום אתרי פסולתברחבי העולם נעשה 

בעיקר אם היא נמצאת בסמוך , החרסית הוא כםשלא יחדרו מים לתו רים כדיתלכיסוי הא

-10מקדמי החלחול יהיו בסביבות ערכי העולם היא שהדרישה בכל . המצריך איטום לאתר

החלחול בהן מקדם גו במרבית החרסיתות הישראליות אשר דבר שקל להשי ,שנייה/'מ 1*9

 –הבעיה היא שהחרסיתות בארץ . בסדר גודל אחד או שניים -עוד יותר  נמוךהוא 

בתנאי אילו ו ,ןבהירטבתופחות  -ונטמורילוניט הממינרל שמרכיבן העיקרי הוא חרסיתות 

הסידוק כה רב עד . ונסדקות ררים בקיץ הישראלי הן מתכווצותהחום והיובש השו

תוך עיון ומעבודה קודמת שנעשתה בארץ ב. למעשה אין משמעות למקדם החלחולש

בתנאים מסוימים של  -מקצועית נמצא כי בתערובות של חרסית ואפר פחם  ספרותב

של  היישהלאחר  זאת גם ;לחלוטין מתבטלותהתפיחה וההתכווצות  – והרטבה רבובע

בדיקות . ייבוש חוזרהרטבה ושל  יםמחזורגם לאחר כמו  ,הייבושו במים התערובת

 ,סוגי אפר פחם הסוגי חרסיתות וארבע מעבדה שנערכו במבדקת הטכניון בחנו שניה

מוש יהבדיקות כללו ש. יאנקולומבי אפריקני ואחד ממקור-ממקור דרוםמהם שה ושל

שניתן היה לגלות את כך  ,100%-ל 0%בין שנעו אחוזי אפר פחם תערובות המכילות ב

גם השפעות של  נבדקו .ללא התכווצות שר האיטוםומבחינת כ תיוהתערובות המיטב

נמצא כי  ;).C.B.R( .ק.ת.מ כנהוג בבדיקות, דרגות הידוק בתכולות רטיבות שונות

 רוב תוצאות. מתקבלות תוצאות סבירות גם ללא הידוק 35%-כ בתכולות רטיבות של

גרם לפיזור החומרים לא טוב של רבוב ע, עם זאת. 'שנ/'מ 1*10-9 -ל 5*10-9ו בין נע החלחול

  .'שנ/'מ 1*10-9 -ל 5*10-7בין  רב של ערכי החלחול

של ח "ית ובדיאגרמות בדומאות הבדיקות שנעשו מוצגות בצורה מספר של תוצאותה

על ידי מנהלת אפר הפחם אפר הפחם סופק  .מ"תוח בעימעבדת מוסד הטכניון למחקר ופ

 מחקרהכך שתוצאות  ,בות היו מי ברזוערתהמים שב; פה של חברת החשמלמאתרי השרֵ 

בין החרסיתות הקיימת  ההתאמהלאחר בדיקת (ישימות באתרים אחרים בארץ 

  . )עתהבאותה באתרים הללו  יםהזמינ סוגי האפרבין המקומיות ל


