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תקציר

מחקר מעבדתי זה עסק בפתרונות הנדסיים למציאת שימושים הולמים לפסולות תעשייתיות המיוצרות 

הנוצר משריפת פחם ליצירת , המחקר בחן שימוש באפר פחם מרחף. מידי שנה והופכות למפגע סביבתי

קשרן כבישים הידראולי האמור לשמש לחיזוק ויצירת שכבות מיסעה כמרכיב עיקרי ב, חשמל בארץ

 . מיבניות

רוב הניסיון איתו הצטבר .  המוכר בעשור האחרון, חדש יחסיתחומר יישומיקשרן כבישים הידראולי הנו 

 הקשרן הוא אבקה 2000פ טיוטת תקן אירופאי משנת "ע.  במדינות אירופה ובעיקר בצרפת ובאנגליה

 םומטרתה לקשור חומרים אינרטיי, כמו אפר הפחם המרחף, קר מתוצרי לוואי תעשייתייםהמורכבת בעי

האפשרות של שימוש . יישום זה טרם נוסה בארץ. בדומה לפעולה של צמנט פורטלנד, י כך לחזקם"וע

בקשרן זה על בסיס אפר פחם מרחף מהווה עליית מדרגה טכנולוגית ביחס לשימוש בחומרי סלילה 

מקצועי ומתוחכם אשר דורש מיומנות ובקרת איכות יותר , "תעשייתי" כן מדובר ביישום כמו. קיימים

 .קפדנית

 :במסגרת המחקר בוצעה תחילה סקירת ספרות שנחלקה לשני חלקים

הוצגו , 2000לפי טיוטת תקן אירופאי משנת , בחלקה הראשון הוגדר הקשרן ההידראולי .1

לאחר מכן הוצגו החומרים בהם נעשה . ללימרכיביו ותוארו תכונותיו ההנדסיות באופן כ

היה אפר פחם ) 90%בתכולה של (המרכיב העיקרי . כמרכיבים בקשרן, שימוש במחקר זה

תכונותיו הפיסיקליות והכימיות של , הסקירה פרטה את סוגי האפר המרחף הקיימים. מרחף

הוצגו היתרונות , כמו כן. כמרכיב עיקרי בקשרן" אקטיבי"האפר המאפשרים לו להתנהג באופן 

 .סיד וגבס כמרכיבים משניים במטרה לשפר את תכונות הקשרן האפשריים של הוספת

התייחסה הסקירה לשימושים שונים של אפר פחם מרחף בסלילה הקיימים ,  בחלקה השני .2

 Fly Ash Bound(ולייצוב  חומרי מיסעה ותערובות קשרניות , כיום בארץ ובעולם באופן כללי

Mixtures (מספר . 2004פר מרחף באופן מפורט יותר ובהתאם לתקנים אירופאים משנת עם א

המאמרים והעבודות שנמצאו בנושא קשרן הידראולי ותערובות הקשרניות עם אפר פחם היה 

 .כפי שצוין, מצומצם יחסית וזאת בשל כך שיישום זה חדש יחסית

המכיל אפר , רן הידראולינת קשהסקר הספרותי הווה נדבך מכין למחקר המעבדתי שמטרתו הייתה בחי

כן כמו  .כמרכיב עיקרי, אחר הוצאתו מהסילו הנוצר בארץ ונבדק ישירות ל,פ" ממקור דראפחם מרחף

 5לשם כך נבדקו . לשיפור תכונות הקשרן) 10%בתכולה כוללת של עד ( כיצד תורמים סיד וגבס נבדק

השוואת . 1: גדרו שתי מטרות משניותכמו כן הו. סיד וגבס, צירופים באחוזים משתנים של אפר פחם

השוואת התוצאות לאלו . 2-ו, )אפר אינדונזי(התוצאות לאלו המתקבלות עבור אפר פחם ממקור אחר 

 . המתקבלות באותו האפר לאחר שימורו בערימה

ניסיון , בדיקות חוזק בלא כלוא, ק"מת-רטיבות-בדיקות צפיפות: הבדיקות שנבחרו ובוצעו הם

בדיקת דפורמציה תחת עמיסת גלגל נע ובדיקות כימיות ,  קיים במחזורי הרטבה וייבושבדיקת, בקיעהה

)XRD, SEM .( 
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התוצאות שהתקבלו הושוו עם תקנים ומפרטים לחומרים מיוצבים ולתקן אירופאי לתערובות קשרניות 

ן י השוואה בי"ע, בניסיון למצוא קשר בין הבדיקות המכאניות לבדיקות הכימיות, עם אפר פחם

 .  ובין אפר מהסילו ומערימה, בין צירופים עם  סוגי אפר שונים, הצירופים השונים שנבדקו

עמד בדרישות תקנים , פ שנלקח מהסילו"ממקור דרא, שאפר פחם מרחף, תוצאות הבדיקות הראו

אינו , קיים גבוהבעל , חוזק גבוה יחסית לחומרים מיוצביםבעל הנו , ומפרטים שונים ברחבי העולם

תוספת של סיד וגבס אכן . ורר או נסדק במעברי גלגל עליו ולכן יכול להיות מרכיב בקשרן הידראולימתפ

 .  שיפור זה מושג בשל הריאקציות הכימיות שעוברים האפר והתוספים.משפרת את תכונותיו של האפר

פחם מקור הפ לאלו שהכילו אפר ממקור אינדונזי נמצא של"בהשוואה של צירופים שהכילו אפר דרא

אפר אינדונזי הכיל סיד חי בכמות .  הכימי של האפר השפעה ניכרת על תכונותיו כקשרןוהרכבוכן ל

, ככל הנראה, כמות הסיד הנמוכה. 10.33%פ שהכיל כמות של "לעומת האפר הדרא, 1.9%מזערית של 

אפר ה. השפיעה בצורה משמעותית על תוצאות הבדיקה ולכן הייתה ירידה בעשרות אחוזים בתוצאות

ולכן תוספת של סיד וגבס שיפרה באופן משמעותי יותר , פ"בניגוד לאפר הדרא, האינדונזי אינו אקטיבי

 . את תכונותיו

נמצאה , בערימה שהורטבה, פ שנלקח ישירות מהסילו לבין אפר ששהה בחוץ"בהשוואה בין אפר דרא

רטים והתקנים לחומרים ירידה בסדר גודל של מאות אחוזים בחוזק ואפר זה לא עמד בדרישות המפ

סדרת הבדיקות שבוצעה באפר מערימה הייתה מצומצמת ולכן דרושה חקירה , יחד עם זאת. מיוצבים

 .לפני שניתן יהיה להסיק מסקנות פסקניות, נרחבת יותר, נוספת

 לקבוע כי ניתן להרכיב קשרן הידראולי יעיל בקומבינציות של אפר פחם אפשר, בהסתמך על מחקר זה

תלויים בסוג ותכונות אפר , ותכונותיו ההנדסיות והכלכליות, קשרןהיעילותו של .  גבס וסידמרחף עם

 פרופורציות המרכיבים וזמן ההכשר הניתן לתערובת , שיטת הטיפול המקדים באפר,הפחם המרחף

ל אמורה להיבחן בהמשך "יעילותו ואפשרות יישומו המעשי של הקשרן ההידראולי הנ. המהודקת

 .ליים בשדה הן בתנאי ניסוי מבוקרים או בסלילה מעשית המלווה במעקב צמודבתנאים ריא
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 רשימת סימנים

 דרום אפריקאי פ"דרא

A שטח חתך המדגם 

C-A-H קלציום אלומינט הידרט 

CLSM תערובות בטון חוזק נמוך 

C-S-H קלציום סיליקט הידרט 

D קוטר המדגם 

FA אפר פחם מרחף ממקור דרום אפריקאי 

FABM תערובות קשרניות עם אפר פחם מרחף 

FAC אפר פחם מרחף ממקור דרום אפריקאי מערימה 

FAI אפר פחם מרחף ממקור אינדונזי 

G גבס המיהידרט 

HRB קשרן כבישים הידראולי 

LFA תערובות אפר פחם וסיד 

P עומס מקסימאלי 

PC צמנט פורטלנד 

SEM מיקרוסקופ אלקטרוני סורק 

St חהחוזק למתי 

t עובי המדגם 

XRD דיפרקציית קרני רנטגן 

σ חוזק בלא כלוא 
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 מבוא :1 פרק

 נושא ה הצגת 1.1

רבים בתחום התשתיות התחבורתיות הנה השגת חומרי סלילה גורמים המעסיקה בעיה 

תעשיות רבות ברחבי העולם יוצרות , מאידך.  ומבלי לפגוע בסביבהסביראיכותיים במחיר 

מחקר זה . פסולת שללא טיפול  הולם עלולים ליצור מפגעים אקולוגיים ולהזיק לסביבהחומרי 

 ושימוש בהם םעל ידי ניצול חומרי פסולת תעשייתיי, עוסק בשילובם של שני צרכים אלו

 .כתחליף לחומרי מיסעה קונבנציונאליים ומוכרים

,  בכל רחבי העולם,מידי שנה בשנה נעשה שימוש בכמויות גדולות של פחם ליצירת חשמל

" רוטנברג"בחדרה ו" אורות רבין", בארץ נשרף פחם בשתי תחנות כוח. שימוש ההולך וגובר

 .  של תוצרי לוואיןטולמעלה ממיליון , מידי שנה, ליםומתקב, באשקלון

 Fly( הנו אפר הפחם המרחף,  מכלל התוצרים70%-המהווה כ,  התוצר העיקרי משריפת הפחם

Ash .(למטרות בניה וסלילת כבישים ידוע  ומקובל בעולם הרחב מזה זמן זהוש באפר השימ 

פחם הן למטרות בניה והן למטרות סלילה הבמהלך השנים נחקר נושא השימוש באפר . רב

 כ" הן בד,י שימוש בבעירת הפחם" עחכוהמפעילות תחנות , חברות החשמל.  רבותבמדינות

 מאפר הפחם המרחף הנוצר 30% -משים בכב משת" בארה.האלהמקדמות את המחקרים ה

 מהאפר לצרכים הנדסיים ובעיקר לצרכי 40%-באירופה משתמשים בכ, למטרות הנדסיות

השימושים הנפוצים והמקובלים כיום בעולם באפר פחם מרחף בהנדסת . בנייה וכבישים

  :כבישים הנם

 מילויים מבניים ולסוללות כבישים .1

 .ייצוב מצעים ותשתיות .2

 .וב קרקעותייצוב וטי .3

 .מלאן בתערובות אספלטיות חמות וקרות .4

 CLSM(Controlled Low Strength Materials)  "בטון חוזק נמוך "מרכיב בתערובות .5

 .  קושי בהידוקקיים בהם אזוריםלמילוי חפירים ו

כבר שנבחן המעשי השימוש .  90 -בשנות ההחל  בארץהשימוש באפר פחם מרחף כחומר סלילה 

שימוש נוסף שנבחן בימים אלו הוא ייצוב וטיוב . ם הוא למילויים מבנייםומיושם כיואז 

 .קרקעות

קשרן כבישים " ושימוש בהצטבר בשנים האחרונות ניסיון בייצור, ובמיוחד בצרפת, באירופה

 הנו אבקה המורכבת בעיקר מתוצרי יקשרן הידראול.  (Hydraulic Road Binder)" הידראולי

 .י כך לחזקם" ועםומטרתה לקשור חומרים אינרטיי, פר הפחם המרחףכמו א, לוואי תעשייתיים

האפשרות של שימוש בקשרן זה על בסיס אפר פחם מרחף מהווה . יישום זה טרם נוסה בארץ

עליית מדרגה זאת מתבטאת בכך .  ביחס לשימוש בחומרי סלילה קיימיםעליית מדרגה טכנולוגית
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ויתכן ,  חומרי סלילה יקרים בחומרים זוליםמרת התוך, שמדובר ביישום בשכבות מיסעה מבניות

מקצועי ומתוחכם , "תעשייתי"כמו כן מדובר ביישום יותר . אף חיסכון בעובי הכולל של המיסעה

 . מיומנות ובקרת איכות יותר קפדניתדורש אשר

באירופה הוכנו בעשור האחרון מספר תקנים על קשרנים הידראולים בכלל ועל תערובות 

הקשרן ] ENV 13282:2000  ]1פ טיוטת תקן אירופאי "ע.  אפר פחם מרחף בפרטקשרניות עם

 כגון הקשרן יכול לשמש ליישומים רבים במיסעה. מיוצר במפעל ומשווק כשהוא מוכן לשימוש

 .ולייצוב וטיוב קרקעות, כשכבת חיזוק, בשכבות מצע ותשתית

 :תרטרות סלילה יתרונות רבים בין הישימוש בקשרן הידראולי למל

במידה ואינו מטופל ו  כפסולתשעלול להוות מפגע סביבתי, שימוש נרחב באפר פחם מרחף .1

 .כראוי

 .חומרי מיסעה יקריםב צמצום השימוש .2

 .הרחבת מגוון החומרים המשמשים לסלילה .3

 . הבטוחות לסביבה,בעלות נמוכה יותר, ברות קיימאיצירת  מיסעות  .4

קשרן מרכיב עיקרי בכ  הנוצר בארץ פחם מרחףאפר ב השימושהיתכנותחן את מחקר זה ב

 חקירה מעבדתית  סקירת ספרות מכינה ובעיקר עלמתבסס על המחקר .כבישיםהידראולי ל

לשפר את תכונותיו במטרה סיד וגבס המכילות גם , מקיפה של הרכבי תערובות שונות

ולאפיין את  לכמת המטרנבנתה בבדיקות  התכנית.  פחם בלבדאפרהמכיל ן קשרההנדסיות של 

 .הידראוליהקשרן הניות והכימיות של אהמכ, התכונות הפיסיקליות

 שאלות המחקר ועיקריתהמטרה ה 1.2

המתקבל , מטרתו העיקרית של המחקר היא בדיקת היתכנות השימוש  באפר פחם מרחף

על מנת . חלק ממבנה המיסעהאשר ישמש , עיקרי בקשרן הידראוליכמרכיב ,  בארץבתחנות כח

 את היתכנות השימוש באפר הנוצר בארץ כמרכיב עיקרי נוצר הצורך בהגדרת שתי לבדוק

 , כיצד ישפיע מקור הפחם על תכונות הקשרן ההידראולי. 1: מטרות משניות

 .כיצד תשפיע שיטת הטיפול המקדים באפר על תכונות הקשרן. 2

 :סוגיות הבאותלתת מענה להמחקר ינסה מטרות אלו על מנת לבדוק 

 ASTM לפי  אשר,בעולם קיימים סוגים של אפר פחם מרחף בעלי יכולת צמנטציה עצמית .1

C 618] 11 [כסוג יםמסווג C .כסוג , לפי אותו נוהל אמריקאי, אפר הפחם מסווג, בארץF 

האם ניתן השאלה המרכזית הנשאלת היא . והוא בעל יכולת צמנטציה עצמית גבולית

 ותשכבבאו , שכבת חיזוקכקשרן ב , הנוצר בארץפ"דרא  פחם מרחף ממקורלהשתמש באפר

 ?ת בכבישים דלי תנועה תוך ניצול הצמנטציה העצמית של האפר בתוספת מים בלבדונושא

י "ע  להשיג את המטרההאם אפשר,  הנה שלילית או חלקית1' אם התשובה לשאלה מס .2

 ?ר תכונותיו של אפר הפחם באמצעות תוספים כגון סיד וגבסופיש
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 ?תערובתהשל חוזק ההתפתחות  על מנת להאיץ אתגבס ם או צורך להוסיף יש טעהאם  .3

המצוי באפר הפחם ליצירת  CaO -ת האספקתגבר את סיד על מנת ללהוסיף האם יש צורך  .4

 ?צמנטציה

המסווג גם הוא כאפר מסוג , פ לאפר ממקור אינדונזי"האם יש הבדל בהנדסי בין אפר דרא  .5

F ,בעל הרכב כימי שונה?  

  אפר שנלקח מערימהבין  הבדל הנדסי בין אפר פחם מרחף שנלקח ישירות מהסילו להאם יש .6

 ? ביחס לתכונות הקשרן

 מבנה העבודה 1.3

 :להלן פירוט הנושאים העיקריים בכל פרק, החיבור כולל שבעה פרקים

  הבינלאומי בפרק זה מציג סקירת ספרות על הידע– קשרן הידראולי ומרכיביו :2פרק 

הפרק סוקר את מרכבי . נים האחרונות על שימוש בקשרן הידראוליבמהלך השצטבר שה

ריאקציה כימיים הנוצרים כתוצאה מציג קשרים מחקר זה ומשנבחרו להקשרן ההידראולי 

 . המרכיביםהמתרחשת בין

  בעולםפרק זה סוקר את השימושים הקיימים כיום -יישומי אפר פחם מרחף בסלילה :3פרק 

מרחף  של אפר  השוניםשימושיםהפרק סוקר תחילה את ה .בסלילה עם אפר פחם מרחף

 וקרקעות עם )חומרים גרנולריים(חומרי מיסעה  ייצוב את נושאכן ובשכבות המיסעה השונות 

בחלק השני של פרק זה סקירת הספרות מתמקדת בשימוש באפר המרחף  .אפר פחם מרחף

כמו כן מציג . יום באירופהכקשרן הידראולי ומפרטת את התקנים וטיוטות התקנים הקיימים כ

הפרק שלבים מקדימים לשימוש בתערובות קשרניות עם אפר פחם מרחף ובסופו מציג דוגמא 

 .לביצוע בשטח של שכבה עם קשרן הידראולי

 פרק זה מציג תחילה את מרכיבי הקשרן ההידראולי –  הבדיקותתכניתהחומרים ו :4פרק 

תוכנית ,  את הצירופים שנבחרו הפרקמציג, בהמשך.  במחקר המעבדתיוהשיקולים בבחירתם

 .טמפרטורת אשפרה ותנאי האשפרה, הבדיקות שבוצעו, הניסויים

צפיפות :  פרק זה מציג את תוצאות הבדיקות הבאות-  תוצאות הבדיקות ודיוןהצגת :5פרק 

ואת ניתוח , גלגל נע ובדיקת קיים, מתיחה לא ישירה, חוזק בלא כלוא, ק" מת-רטיבות

 השוואה בין, ניתוחים סטטיסטים, הפרק כולל פירוט מילולי וגרפי של התוצאות. התוצאות

 . הצירופים השונים שנבדקו והשוואת התוצאות עם מפרטים ודרישות קיימים

את תוצאות מציג  פרק זה – פ" אפר פחם דראצירופים עם מבנה ב-בדיקות מיקרו :6פרק 

וחיפוש אחר קשר בין דיון בתוצאות וניתוח , הכימיות שבוצעו מבנה -המיקרוהבדיקות 

 .תוצאות אלו לתוצאות שהתקבלו בבדיקות המכאניות

הפרק מציג סיכום תמציתי של עיקרי  – להמשך מחקרוהמלצות סיכום מסקנות  :7פרק 

בסופו של הפרק ניתנות המלצות . 1עונה על שאלות המחקר שנשאלו בפרק ו, המחקרוממצאי 

ביצוע קטע כביש עם , שדה התייחסות להמשך מחקר מעבדתי ומחקר ךתו, להמשך מחקר

 .קשרן הידראולי
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 קשרן הידראולי ומרכיביו  :2 פרק

 כללי 2.1

 ויתמקד םאת רשימת המרכיבים האופציונאליי, פרק זה מציג את הגדרת הקשרן ההידראולי

ן תהיה תחילה יתואר כל מרכיב בקשרן ולאחר מכ. בפירוט המרכיבים שנבחרו למחקר

 .התייחסות לתרומתו לקשרן

 טרמינולוגיה 2.2

 :להלן מונחים הקשורים עם קשרנים הידראוליים

או להדביק גרגרי , "אבן" חומר המסוגל להתקשות ולהדמות ל– )Cement(חומר מליטה  .1

 .]1 [מוצק שונים למסה מוצקה אחת

ך בצורת אבקה א, או אלומינטי עם ערך צמנטי קטן,  חומר סיליקטי-(Pozzolan)פוצולן  .2

ובנוכחות מים החומר מגיב כימית עם סיד או צמנט פורטלנד ליצירת תערובות בעלות חוזק 

 .]2 [צמנטי

 .]2 [ חומר שתפקידו להדביק חלקיקים יחד למסה קוהרנטית אחת-(Binder)קשרן  .3

 .]1 [ חומר שמתקשר גם בנוכחות מים-(Hydraulic material)חומר הידראולי  .4

 .]2 [  חומר המוסף לחומר מסוים על מנת לשפר את תכונותיו- (Additive)תוסף  .5

 קשרן הידראוליהגדרת  2.3

 HRB  כבישים ההידראולי קשרן] ENV 13282:2000] 1על פי טיוטת תקן אירופאי 

(Hydraulic Road Binder)מיוצר במפעל  , הינו אבקה העשויה מתערובת של חומרים שונים

, בשכבות מצע, על תכונות המתאימות לשימוש בכבישים ומסילותב, "מוכן לשימוש"ומשווק 

 .ייצוב וטיוב קרקעות, שכבות חיזוק, תשתיות

 הידראוליהקשרן ה מרכיבי 2.3.1

ל מפרטת את מרכיבי הקשרן ההידראולי האפשריים כפי שמפורט "הנטיוטת התקן האירופאי 

 .בהמשך

 מרכיבים עיקריים .א

 : יבחרו מתוך הרשימה הבאהHRBם העיקריים של המרכיבי

 (K)קלינקר של צמנט  פורטלנד  �

 (S)סיגים גרגריים מתעשיית הפלדה  �
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 (P)פוצולנים טבעיים  �

 (V)אפר פחם מרחף  �

 (T)פצלי שמן שרופים  �

 (L) סיד  �

 (Cs)גבס  �

 מרכיבים משניים  בכמות מזערית .ב

הם מינרלים , )קלייםמש (5%שלא עולה על , מזעריתבכמות , המרכיבים המשניים

או מרכיבים , מינרלים אנאורגניים שהם פסולת מתהליך ייצור, אנאורגניים טבעיים

או  םהידראוליי, מרכיבים אלו יכולים להיות אינרטים. עיקריים שלא נעשה בהם שימוש

כגון , קשרן ההידראוליתפקידם לשפר את התכונות הפיסיקליות של ה. פוצולניים

אסור למרכיבים אלו לגרום לעליה משמעותית בכמות המים הנדרשת . עבידות וקוהזיה

 .תערובתהאו לפגום באיכות , לקשרן ההידראולי

 )Cs( סולפט קלציום .ג

לשאר המרכיבים , המיהידרט או אנהידרט, )דיהידרט(גבס , ניתן להוסיף קלציום סולפט

 .הייצורשל הקשרן ההידראולי במהלך 

 )Additives( תוספים .ד

ניתן להוסיף חומרים נוספים בכמות , בנוסף למרכיבי הקשרן ההידראולי שפורטו לעיל

התוספים יתרמו לשיפור תהליך . מהתערובת) משקלי (1%כוללת שאינה עולה על 

 . או לשיפור התכונות של הקשרן, הייצור

 דרישות מכאניות 2.3.2

  .(Unconfined Compressive Strength) קו בלא כלוא חוז י" מסווג  עפ ההידראולי הקשרן 

קיימים  ארבעה . 1 מראה מקום כפי שמפרט EN 196-1בהתאם לתקן  תתבצע  החוזק  בדיקת 

עבור .  ימי אשפרה28סוגים עיקריים ושני סוגי משנה בהתאם לחוזק בלא כלוא המתקבל לאחר 

)  צמנט פורטלנד20%ת מינימאלית של תערובות המכילות כמו( 32.5E   - ו22.5E  סוגי המשנה

כפי שניתן לראות ,  יום28 ימים בנוסף לדרישה הסטנדרטית לאחר 7-קיימת גם דרישת חוזק ל

 .2.1' טבלה מס
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 ].1[קשרן הידראולי , דרישות מכאניות: 2.1' טבלה מס

].1[ hydraulic road binder ofMechanical requirements :  .12Table  

 MPa, חוזק בלא כלוא
 זקסיווג לפי חו

  יום28לאחר   ימים7לאחר 

 15קטן שווה  5גדול שווה        - 5

 32.5קטן שווה  12.5גדול שווה  - 12.5

 42.5קטן שווה  22.5גדול שווה  - 22.5

22.5E  42.5קטן שווה  22.5גדול שווה  10.0גדול שווה 

 52.5קטן שווה  32.5גדול שווה  - 32.5

32.5E 52.5קטן שווה  32.5גדול שווה  16.0ל שווה גדו 

 

 )Coal Ash(אפר פחם  2.4

 מבוא 2.4.1

, שסילוקה כרוך בהוצאות רבות, אותו מפסולת הופך  פחם למטרות הנדסיותהשימוש באפר

 לבניה וסלילת כבישים ידוע  ומקובל בעולם השימוש בו .למשאב הנדסי בעל ערך כלכלי רב

 . מזה זמן רב,הרחב

אפר פחם , ]2[י ארגונים האמונים על איכות הסביבה ברחבי העולם "כה עלפי בדיקה שנער

של חומרים המוגדרים , בכמות מזערית, נחשב לחומר לא מסוכן וזאת למרות הימצאותם

באפר הפחם נמצאים יסודות קורט בכמות מזערית ורובם מוחזקים במטריצה . כמסוכנים

 . ורות מיםסיליקטית ואינם מסוגלים להישטף אל מק-האלומינו

הקרינה . הוא קרינה רדיואקטיבית ופליטת רדון, שעלול להיגרם עקב שימוש באפר, סיכון נוסף

ורק לאחר , הרדיואקטיבית נוצרת כתוצאה מנוכחות מינרלים טבעיים הנמצאים בפחם

אין , אם לא מתפתח שום תהליך הגורם להתפרקות של החומרים הללו. התפרקות חומרים אלו

  ].3 [רדיואקטיביתת קרינה סכנת היווצרו

מחייבת  בחינה סביבתית של , עובדת הימצאותם של חומרים מסוכנים באפר, למרות זאת

המשרד לאיכות הסביבה , בישראל. מדינות שונות בעולם פיתחו בקרה בנושא זה. השימוש בו

ן כמו כ]. 4[ האמריקאי EPA (Environmental Protection Agency)  -אימץ את הנחיות ה

 . לחשיפה לקרינה רדיואקטיבית ממוצרי בניה5098. י.קיים תקן ישראלי ת
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 תהליך היצור של אפר הפחם 2.4.2

שמקורו בדטריטים  של סלע הנמצאים ,  אפר פחם15% עד 10%שרפת הפחם יוצרת שיורת של 

 הם (Coal Combustion Products- CCP's) תוצרי שריפת הפחם .במרבצי הפחם

ים הגסים המתקבלים הם האפר התחתי והסיגים השוקעים בתחתית החלקיק. םאנאורגאניי

י " ואילו החלקיקים הדקים מכונים אפר פחם מרחף ומופרדים מגז הבערה ע,תנור הבערה

 .2.1בציורמפרידים אלקטרוסטטים  כפי שניתן לראות 

, ם ולזיהומו ובגלל גשם חומצי שיכול להיווצר בזמן פליטת הגזירבשל הדאגה לאיכות האווי

 הנפלטת תוך תחמוצת הגפרית חוק המגביל את כמות 1990העביר הקונגרס האמריקאי בשנת 

או בכינויים הרשמי , על מנת לעמוד בדרישות החוק נבנו מתקני דיסולפריזציה]. 5[כדי התהליך 

שתפקידם ליצור תהליך כימי הקושר את ,  FGD ( Flue Gas Desulphurization)מתקני 

-ב משתמשים בכ"בארה. או אמוניה ובכך למנוע פליטת הגז המסוכן, סיד, רהגפרית עם אבן גי

או לפי , או בסיד והתוצר המתקבל הוא קלציום סולפט הידרט,  מהמתקנים באבן גיר90%

 מליון 100 -מדווחים על הצטברות של כ, ]5[האמריקאים . CaSO42H2Oהכימית נוסחתו  

 24%,  מתוכם אפר פחם מרחף57%כאשר , י שנהמיד,  תוצרי לוואי עקב שריפת פחםטונות של

 . סיגים3% - אפר פחם תחתי  וFGD , 16%תוצרי 

 

 

 ].5[ של תהליך שריפת הפחם וקבלת התוצרים יתיאור סכמאט: 2.1' ציור מס

].5 [rocess and productspombustion coal C :.12Figure  

 

 ECOBA (European Coal Combustion Products Association), ארגון הפחם האירופאי

 מתאר את התפלגות 2.2' ציור מס]. 6 [2001 מליון טונות של תוצרי לוואי בשנת 60דווח על 

 .תוצרי הלוואי באחוזים
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 ].6 [2001שנת , יתוצרי הלוואי עקב שרפת פחם במדינות האיחוד האירופא : 2.2' ציור מס

].6[2001 in ) 15EU(urope roduction of CCP's in EP: .22Figure  

 

הייתה , ]4[לפי דיווחה של מינהלת אפר הפחם , 2002כמות אפר הפחם שנוצרה בישראל בשנת 

ב "ארה, קולומביה, דרום אפריקה: פחם מגיע לארץ ממקורות שונים כגוןה.  מליון טונות2.3 -כ

 . מליון טונות16 - ועד היום היא כ1982כ הכמות של אפר פחם שנוצרה בארץ משנת " סה.ועוד

 :בתהליך שרפת הפחם מתקבלים שני סוגי אפר עיקריים

 [Bottom Ash]תחתי  אפר

גודלו המרבי של . מצטבר בתחתית תנור השרפה,  מכלל האפר20% עד 10% -כ כ" בדמהווה

כ רציף "דירוגו בד, מספר שימושים בהנדסת הכבישיםאפר תחתי ל. מ" מ10 -גרגר הוא כה

תחליף חלקי לאגרגטים בייצוב , גרגט בתערובות אספלט חמות וקרות כאוהוא יכול לשמש

סקר זה לא יעסוק באפר תחתי מאחר והוא לא מהווה . מצעים וחומרי מילוי לסלילה ולבניה

 .נושא למחקר זה

 [Pulverized  Fly Ash]אפר מרחף 

פרידים י מ"ונאסף עם  עם גזינפלט, עובר הרחפה, מכלל האפר 80%עד  70% -ככ "בדמהווה 

 .או לבן בהתאם למקור ממנו התקבל,  כאבקה דקה מאוד בצבע אפורמראהו. םאלקטרוסטטיי

שימושיו ותרומתו לקשרן יינתן בהמשך ,  תכונותיו,הסבר מפורט על אפר הפחם המרחף

 .הסקירה
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 )Pulverized Fly Ash (אפר פחם מרחף  2.5

 מבוא 2.5.1

 19  -ובאירופה בכ] 7[ פחם מרחף  של אפרן מליון טו22 -בכ, מידי שנה, ב משתמשים"בארה

כבר .  השימוש באפר פחם מרחף החל לפני שנים רבות. ליישומים שונים בהנדסה]6[מליון טון 

,  מדינות14 לפחות 70 -בשנות ה. על שימוש באפר מרחף לבטון, ב"בארה,  דווח40 -בשנות ה

נערכו מחקרים על , הבבריטני]. 8[דיווחו על שימוש באפר מרחף בסלילה ותיקון של מיסעות 

והתקן הראשון לשימוש באפר המרחף ] 9 [40 -השימוש באפר המרחף בבטון כבר בשנות ה

 . )BS 3892( 1965 -לבטון יצא ב

לייצור החלו להשתמש בפחם , 70 -בעקבות משבר הדלק העולמי בתחילת שנות ה, בישראל

 היו וגם מחזורוהאפר סילוק . 1982 והתחנה הראשונה שהופעלה הייתה בחדרה בשנת חשמל

 של מתכות כבדות באפר העלולות לסכן מקורות ןבגלל הימצאות, כרוכים בשאלות אקולוגיות

.  השימוש היחידי שהותר בתחום הבניה היה כתוסף לצמנט פורטלנד1995עד . מי תהום

 וחברת כביש חוצה עבור מנהלת אפר הפחם פורסם סקר ספרותי  שהוכן 1995בתחילת שנת 

החלה חקירה מקפת של יישומים אפשריים של אפר מרחף בתחום הסלילה  מאז]. 2[ישראל 

אפר מרחף לבניית ). 2 (-ייצוב קרקע ו/ אפר מרחף לטיוב). 1: (ונבחנו שני יישומים, בארץ

 .  סוללות ומילויים מבניים

 

  כללי-תכונותיו של האפר המרחף 2.5.2

אופן , סוג דודי הבערה,  הופק בהתאם למקור הפחם ממנו של אפר הפחם משתנותתכונותיו

ביישומים הנדסיים שונים יש צורך להתייחס לתכונות . שיטות אחסנה ושינוע, איסוף, הפעלתם

 .כך שאפר הפחם יתאים ליישום המבוקש, מוגדרות מראש

 

 תכונות פיסיקליות 2.5.3

 מיקרון וגרגיריו 100 – ל 10 בין כ"בדנע   האפר המרחףגודל הגרגר של – גודל וצורה .א

כתלות בפחם עצמו ובתנאי ' זוויתיים וכו,מעוגלים לא סימטריים, כדורייםלים להיות יכו

צורת גרגריו . ומכאן יתרונו כפוצולן, לרוב הוא דק יותר מצמנט פורטלנד ומסיד. הבערה

י ניפוי תוך "נמדדת ע, כ"בד,  דקות האפר. את עבידות ונזילות הבטוןמשפריםוגודלם 

 .טובותאו ר, שימוש בשיטות יבשות 

' בטמפ]. 10[ך ומקבלים צורה לא סימטרית בערה נמוכות אפר הפחם לא נית' בטמפ 

כפי שניתן ,  ונוצרים כדורים חלוליםמותכיםהמינרלים ) 1500oCלמשל (בערה גבוהות 

 .2.3 בציורלראות 
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 .]8[חם מרחף  של אפר פ)SEM(  מיקרוסקופ אלקטרוניתמונת: 2.3' ציור מס

].8 [ of pulverized fly ashgraphSEM photo: .32Figure  

גוונים .  צבע לבן עד אפור כהה כתלות במרכיביוהיות בעל אפר מרחף יכול ל– צבע .ב

ואילו תכולת הברזל מ מושפע חום גוון,  יותרלהותקבלו ככל שתכולת הסיד גדיבהירים 

" השחור"או , "אפור"אחראית לצבע ה 12% - ל0.5%כמות הפחם הלא שרוף הנעה בין 

 .2.4בציור דוגמאות צבע של אפר פחם מובאות . של האפר

 

 

 ].7[ גווני אפר מרחף טיפוסיים :2.4' ציור מס

].7[  Typical colors of pulverized fly ash :.42figure  

 

 .  ]7 [1.9-2.4 של אפר הפחם המרחף נע בין יחסי משקלו ה- (Gs) יחסימשקל  .ג

 ב כימיהרכ 2.5.4

כתוצאה מההתקררות המהירה של האפר לאחר שריפת , יברובו זכוכית המרחףאפר הפחם 

 ,CaO:  כמו כן מכיל האפר תחמוצות כמוSiO2, Al2O3 ,Fe2O3 -אפר הפחם עשיר ב. הפחם

MgO, MnO, TiO2, Na2O, K2O, SO3ועוד . 

שלא הפחמן ם הוא  באפר הפחם והנו קריטי עבור חלק מהיישומיאמרכיב נוסף שיכול להימצ

ככל שאחוז ). Loss On Ignition" (אובדן בהצתה"את כמותו ניתן לדעת מבדיקת ו נשרף

פחמן אפר פחם שמכיל . האפר בעל תכונות טובות יותר, באפר נמוך יותר, שלא נשרף, הפחמן

 .מיםהנו בעל נקבוביות גבוהה ושטח פנים גדול מאוד המסוגל לספוח כמות גדולה של 
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 סיווג אפר פחם מרחף 2.5.5

 לשני סוגים בהתאם מסווג את אפר הפחם המרחף] ASTM C 618] 11 התקן האמריקאי

 :למקור ממנו נלקח

מרכיביו  .(Lignite) או מפחם חום,  ביטומני– מתקבל משרפת פחם תת :Cאפר פחם מסוג 

ולת הסיד החופשי תכ. סיליקה וסיד חופשי, ומגנזיוםהעיקריים הם תחמוצות של קלציום 

 מובאת  Cלהרכב הכימי של אפר פחם מסוג ] ASTM C 618] 11דרישת  . 20%כ עולה על "בד

 .2.2 ' מסבטבלה

 

 ].618ASTM C ]11 לפי C אפר פחם מרחף מסוג מ ותדרישות כימי: 2.2' טבלה מס

].11[8 61ASTM C to  ingChemical requirements of class C fly ash accord: .22Table  

 

 

 מרכיביו ,)Anthracite(או משרפת אנתרציט ,  מתקבל משרפת פחם ביטומני:Fאפר פחם מסוג 

 נמוכה שלא עולה  חופשיתאפיין בתכולת סידסוג זה מ. העיקריים הם האלומינה והסיליקה

 מובאת  Fלהרכב הכימי של אפר פחם מסוג ] ASTM C 618] 11   דרישת . 10%על כ "בד

 .2.3בטבלה 

 

 ].618ASTM C ] 11 לפי  Fאפר פחם מרחף מסוג מ ותדרישות כימי: 2.3' טבלה מס

].11[618  ASTM C to ngiChemical requirements of class F fly ash accord: .32Table  

  (%)ASTM C 618דרישת  תכונה

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 ,70 מינימום 

SO3 ,5 מקסימום 

 3 מקסימום, תכולת רטיבות

 6 מקסימום, אובדן בהצתה

 

  (%)ASTM C 618דרישת  תכונה

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 ,50 מינימום 

SO3 ,5 מקסימום 

 3 מקסימום, תכולת רטיבות

 6 מקסימום, אובדן בהצתה
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שונים של פחם מציגה הרכבים כימים של אפר פחם מרחף שנוצר מסוגים ] 10  [2.4' טבלה מס

 .ב"בארה

 

 ].10[, (%)ב " הרכבים כימים של סוגים שונים של אפר מארהטווח: 2.4' טבלה מס

Compositional ranges of some ashes from various types of US coals :.42Table 

(%)[ 10].. 

 סוג הפחם
 הרכב כימי

Lignite Sub bituminous Bituminous Anthracite 

SiO2 6-45 17-58 7-68 47-68 

Al 2O3 6-23 4-35 4-39 25-43 

Fe2O3 1-18 3-19 2-44 2-10 

CaO 15-44 2-45 1-36 0-4 

MgO 3-12 0.5-8 0-4 0-1 

Na2O 0-11 - 0-3 - 

K2O 0-2 - 0-4 - 

SO3 6-30 3-16 0-32 0-1 

 

 2.5'  מסטבלה.  בלבדFמתקבל אפר פחם מרחף מסוג , מהפחם המשמש את תחנות הכוח בארץ

המופק ממקורות , טיפוסי עבור אפר הפחם המרחף בארץהימי כההרכב את גבולות המציגה 

 .שונים
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 ].4[  הנוצר בישראל בהתאם למקור הפחם Fהרכב כימי של אפר פחם מרחף מסוג : 2.5' טבלה מס

in accordance Chemical composition of class F fly ash created in Israel : .52Table 

with ash source [4]. 

 2002של אפר פחם בשנת ) יסודות עיקריים באחוזים(מי הרכב כי

 אינדונזיה קולומביה פ"דרא מקור

 הרכב כימי
 ערך מזערי

(%) 

 ערך מרבי

(%) 

 ערך מזערי

(%) 

 ערך מרבי

(%) 

 ערך מזערי

(%) 

 ערך מרבי

(%) 

SiO2 42.0 48.0 57.0 60.0 55.0 58.0 

Al 2O3 28.0 35.0 20.0 25.0 23.0 25.0 

Fe2O3 2.9 6.5 7.7 9.0 8.0 10.0 

CaO 4.6 12.5 1.9 2.1 1.0 2.0 

MgO 1.0 2.5 0.8 1.8 1.0 2.0 

Na2O 0.1 0.4 0.3 0.6 0.5 1.0 

K2O 0.5 0.6 0.3 2.5 0.5 3.0 

SO3 1.6 2.0 1.2 2.5 0.8 1.0 

TiO2 1.7 1.7 1.0 1.0 1.1 1.1 

  

 הרכב מינרולוגי 2.5.6

מכיל ברובו , ההרכב המינרולוגי שלו, בשל ההתקררות המהירה של חלקיקי האפר המרחף

המינרלים החשובים ביותר . וניתן למצוא מעט מאוד חלקיקים גבישיים, חלקיקים זכוכיתיים

מוליט , (SiO2)קוורץ , (Fe2O3)המטיט , (Fe3O4)מגנטיט : שמופיעים באפר הנם

(3Al2O3*2SiO2)ותחמוצת סידן (CaO)  .יטמינרלים נוספים שמופיעים באפר הם הפיר ,

 .אנהידריט וגיאוטיט, קלציט

 מרכיבים נוספים בקשרן הידראולי 2.6

 )Lime(סיד  2.6.1

 :שלושה חומרים מוכרים בתעשיית הסיד

 .CaCO3,  סידן פחמתי90% -המכילה למעלה מ, אבן גיר .1

קלציום "המכונה , 1200oC   עד 1000oCשל ' הנוצר מקליית  אבן גיר בטמפ,  סיד חי .2

 .   CaO,"אוקסיד

, "קלציום הידרוקסיד"המתקבל כתוצאה מהידרציה של סיד חי והמכונה ,   סיד כבוי .3

Ca(OH)2. 
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   .שימוש כתוסף משני בקשרן ההידראולינעשה  בו ,כבויהסבר על סיד  זה מציג סעיף

 (Hydrated Lime)סיד כבוי 

 ]:12) [2.2' ראה נוסחה מס( של סיד חי הסיד הכבוי מתקבל כתוצאה מהידרציה

)2.1( CaO + H2O -----------------� Ca(OH)2 

ובהגדלה )  מולקולה-ול לגרםא' ג64000 -יותר מ( תהליך כבוי הסיד כרוך בפליטת חום גבוהה 

ולחשיפתם של שטחים חדשים , מה שגורם להיפרדותם של רגבי הסיד, ניכרת בנפח המוצקים

עבור כמות מספקת של מים עובר כל . ם ועוברים גם כן תהליך של הידרציההבאים במגע עם מי

 ". סיד כבוי"הסיד הידרציה והופך ל

מבחינת תכונותיו , איכות הסיד. גודל גרגירי הסיד הכבוי נמדד במיקרונים בודדים וצבעו לבן

 1 -ם מחשיבות ניתנת לגרגירי הסיד הקטני. תלויה במידה רבה בגודל הגרגירים, הפלסטיות

 .המקנים לסיד פלסטיות גבוהה המאפשרת עיבוד ומתן צורה, מיקרון

 

 ]Gypsum[גבס  2.6.2

 ) CaSO4–אנהידריט ( אל מימי סידן גפרתי חומר מליטה אווירי שהרכבו הכימי הוא אהגבס הו

OHCaSOהמיהידרט(או אל מימי למחצה  24 2
  לדיהידרטהופך, הסידן הגפרתי). ⋅1

)OHCaSO 24  בצורתו הטבעית של תלהיעשוהשימוש בגבס יכול . כתוצאה מהידרציה במים) ⋅2

השיטה המקובלת .  כאשר קיימות שיטות שונות להפקת גבס, מלאכותיתצורהאו ב, אנהידריט

 דיהידרט עד שמתקבלת 70%טבעית המכילה לפחות הגבס ה קלייתה של אבן יאביותר ה

פ "ניתן לקבל סוגים שונים של גבס ע. ]12 [ידן הגופרתידהידרציה מלאה או חלקית של הס

 .טמפרטורות ובתנאי קלייהשינויים בי "ע, שיטה זו

ההבדלים נובעים  מהרכבים .  בתכונותיהם זה מזהקיימים סוגים שונים של גבס הנבדלים

 להתמקד בגבס נבחרזה בסעיף . מקור שונה של חומר הגלם ושיטת קלייה שונה, שונים

 .הידרט שהיווה מרכיב משני בקשרן ההידראוליהמי

OHCaSO(המיהידרט גבס  24 2
1⋅( 

כשהיא )  של דיהידרט70%המכילה לפחות (י קלייתה של אבן הגבס "ההמיהידרט מתקבל ע

הקלייה גורמת לדהידרציה ". נמוכה"המכונה ' טמפ,  בקירוב150oCשל ' טחונה דק בטמפ

OHCaSO( המיהידרט קית של הדהידרט ומתקבלחל 24 2
 קלוי בתוספת גבס בלתי) ⋅1

)OHCaSO 24 שמקורו באבן הגבס הטבעית ואשר פועל כמחיש הגורם להתקשרות מהירה  )⋅2

ניתן להוסיף להמיהידרט מעכבים מתאימים על . המקשה על השימוש בו, מדי של ההמיהידרט

 ".גבס מעוכב" גבס אשר הוסיפו לו מעכב ניקרא .זמן התקשרותומנת לדחות את 
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 :]12 [ניתן לרשום את נוסחתו של ההמיהידרט באופן הבא

)2.2                                                                                  (OmHCaSO 24 ⋅ 

 

 .י חשיפתו של הגבס לסביבה לחה" תהליך הקלייה ועי אינטנסיביות" נקבע עmכאשר גודלו של 

 שמשמעותו שכל שתי פרודות של סידן m=1/2כ ערך של "עבור ההמיהידרט נקבל בד �

אם נחשוף את ההמיהידרט לתנאי לחות .  פרודה אחת של מיםאליהןגופרתי קושרות 

 .m=2/3מוגברת נקבל 

 ).דהידרטה (2 - השווה להמרבי את ערכו m בגבס בלתי קלוי יקבל  �

°הקלייה עולות על '  כאשר טמפ �
C200 מתקבלת דהידרציה מלאה של הגבס ומתקבל 

  .m=0 ואז )CaSO4(ט האנהידרי

 :קיימים שני סוגים של המיהידרט

  .מתקבל כאשר קליית הגבס נעשית ביבש – βהמיהידרט .א

או עם אדי מים , י מגע עם מים" מתקבל כאשר הקלייה נעשית ברטוב ע–αהמיהידרט   .ב

°-בי אוטוקלביזציה "ע(
C125.( 

כמו כן חוזקו .  פחות מים על מנת להגיע לסומך רצויו ידרשם גסים יותר ולכן ה α-גבישי ה

 . לגבסנקשרת בשל כמות המים הקטנה יותר ה β-ה יותר מהיהיה גבוαשל ההמיהידרט 

 Calcined)" גבס קלוי"ההמיהידרט הוא הגבס הנפוץ ביותר בארץ והוא ידוע בכינויו 

Gypsum)  , ובעל שימושים רבים בענף הבנייה ולכן נבחר למחקר " פעיל"גבס זה נחשב לגבס

 .זה

 

  פר פחם מרחףתהליך ההידרציה של א 2.7

 ,AlO3, SiO2) עם פוצולנים" חופשי"היווצרות חומר צמנטי באמצעות ריאקציה של סיד 

FeO3)  ל'הג תפקידו של .הידרציהבנוכחות מים ידוע כו, המצויים באפר הפחם המרחף 

) החומרים הצמנטים המתקבלים מההידרציה(או הקלציום אלומינטי , הקלציום סיליקטי

 .םטיילהדביק חומרים אינר

 מכיל כמות גדולה יחסית של סיד חופשי ולכן הריאקציה תוכל Cאפר פחם מרחף מסוג 

לבין החומרים הסיליקטים והאלומינטים , אפרהמוכל ב, להתקיים בין הסיד החופשי

ולכן יש צורך בתוספת ,  נמוכה יחסיתFכמות הסיד החופשי באפר מרחף מסוג . שנמצאים בו

 .ם על מנת שהריאקציה תצא לפועלסיד חופשי לאפר הפח
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הנוצרת מהתקררות של מתכות נוזליות שנוצרות ממרכיבים אנאורגנים , הפאזה הזכוכיתית

 60%בתכולה של ,  היא המרכיב העיקרי של אפר הפחם]13[שמתפתחות בתנורי הבערה ' בטמפ

מכילה  כלומר SiO2-Al2O3-(CaO)-(MgO) כ מהסוג "הפאזה הזכוכיתית היא בדר. 90% -עד

הזכוכית היא זו שפעילה . ופריקלסט אלומינה וכמויות קטנות יותר של סיד, בעיקר סיליקה

לכן ערך הפוצולן תלוי בכמות הזכוכית באפר , םבעוד ששאר המינרלים הם אינרטיי, באפר

]13 .[ 

 אשר במקרים נדירים ,6%עולה על  בכמות שאינה  לא שרוףאפר הפחם כולל גם שארית פחם

עלולים להיווצר חלקיקים ,  הפחם גבוהה שאריתאם הכמות של. 10% -הגיע ליכולה ל

 ].13[נקבוביים עם שטח פנים גדול הפוגמים בריאקציה הפוצולנית 

 .גורמים נוספים המשפיעים על טיב הפוצולן הם הרכבו ודקותו של האפר

אחר והוא תוצר המתקבל מ ,]10,13,14["י אנאורגאנקשרן" כאפר פחם מרחף מוגדר בספרות 

.  ריאקציה כימיתעובר) כ מים"בד( שבתוספת נוזל ,ה אבקלאחר תהליך של שריפה בצורת

רן זה יכול קש ].13[ "מוצק יציב" מבנה נוצר ,יוצר תנאים מתאימים קשרן /יחס מיםכאשר ה

 וקשורה ר מתרחשת רק באוויוההתקשות שלאם  ב" לא הידראוליןקשר"להיות מוגדר כ

 קשרן ,מאידך. ר שנמצא באווי)CO2 (או בריאקציה עם פחמן דו חמצני/לאיבוד מים חופשיים ו

 גם מתרחשתהתקשרות החומר והתקשותו באם  וזאת " הידראוליןקשר" כ ביכול להיחש

היות והוא מסוגל להתקיים , הידראולי י אנאורגאנקשרן אפר הפחם המרחף הנו .מיםבנוכחות 

 .ולהתחזק גם מתחת למים

תהליך ,  במספר גורמים הכוללים את מקור הפחםותתכונות ההידרציה של אפר פחם תלוי

אפר הפחם המרחף יחד עם סיד כבוי ומים , מתאימות'  בטמפ.ומערכת הקולטים,שריפת הפחם 

-C-S][הידרט -)אלומינט(סיליקט -יוצר ריאקציה פוצולנית המייצרת פאזה מהסוג קלציום

(A)-H . 15[ מתרחשת באופן הבא תהפוצולניהריאקציה:[ 

 

)2.3                                                             (2 2( )CaO H O Ca OH+ => 

)2.4                                                      (2( ) 2( )Ca OH Ca OH++ −=> + 

)2.5                                (22( ) ( )Ca OH SiO C S H gel++ −+ + => − − 

)2.6                              (2 32( ) ( )Ca OH Al O C A H gel++ −+ + => − −   

SiO2-Alהקשר  , כצעד ראשון בריאקציה הפוצולנית 2O3י יונים " של הזכוכית מותקף ונשבר ע

אניונים , נשברים   Si-O-Al או Si-O-Siלאחר שמספר רב של קשרים מהסוג  . -HO  של 

 ואלומינה מתנתקים מהרשת ומגיבים עם סיד כבוי ומים ליצירת פאזה חופשיים של סיליקה

 ].13[הידרט ) אלומינט(קלציום סיליקט 

 תתרחש ריאקציה המתקדמת באיטיות וההתייצבות מתרחשת רק 20oCסביבה של ' בטמפ

חין בה רק לאחר  איטית וניתן להב הנה התפתחות החוזק, לאחר מספר ימים של הידרציה
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. קצב הריאקציה יהיה מהיר בהרבה, 40oC-למשל ל', עם העלייה בטמפ, אולם. מספר חודשים

 ].16[ לא מתרחשת ריאקציה פוצולנית 5oC -נמוכות מ' בטמפ

 תרומת הגבס לתערובות של אפר פחם מרחף וסיד 2.8

בתהליך ההידרציה של .  מכילים כמויות משתנות של קלציום סולפטקשרנים אנאורגנים רבים

Al) עם האלומינה חלה תגובההתערובת הצמנטית עם הקלציום סולפט  2O3),  קלציום

בתחילת תהליך (6CaO.Al2O3.3SO3.32H2O)  אטרנגיט ומים ליצירת (Ca(OH)2)הידרוקסיד 

]. 13,17[כך תורם להתפתחות החוזק האטרנגיט ממלא את החללים שבאפר וב. ההידרציה

אולם כאשר כמות הקלציום סולפט איננה מוגבלת נוצרת כמות גדולה מדי של אטרנגיט 

 . והתערובת תופחת ונסדקת

. תוספת קלציום סולפט לקשרן דרושה על מנת לשלוט בזמן הדרוש להתקשרות של התערובת

תגדיל את החוזק ,  לפוצולן)המכיל קלציום סולפט(של גבס ) משקלית (5-6%תוספת של 

 גבס עלולה 10%אולם תוספת שעולה על ,  בתקופה קצרה יחסיתבצורה משמעותית בלחיצה

 מראה שבחירת סיד וגבס מהאזור 2.5' ציור מס]. 18[לפגום בחוזק וליצור חומר סדוק ורך 

 ומאידך שימוש בצירוף של סיד וגבס מהאזור, תהיה ללא בעיות מיוחדות" בטוח"שמוגדר 

יש לציין שההתייחסות לתפיחה תצטרך להיות בהתאם . יוביל לתפיחה לא רצויה" לא בטוח"ה

 ].10[לשימוש עצמו 

  

" מתקבלתאיננה "ותפיחה ש" מתקבלת"הרכבים של סיד לגבס בהתאם לאזור תפיחה : 2.5' ציור מס
 ].10 [99%לחות יחסית של ב  יום של התקשות28וחוזק בלא כלוא מקסימאלי לאחר 

Figure 2.5: Composition of lime for Gypsum according to areas of “acceptable” and 
“non-acceptable” swell, and maximum unconfined compression strength after 28 
days of hardening  at 99% relative humidity [10]  
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מבניות של תערובות אפר פחם מרחף סיד וגבס מראות את התרומה של הגבס -בדיקות מיקרו

 מבניות בתערובת -ר בדיקות מיקרו מתא17מראה מקום . לחוזקה ההתחלתי של התערובת

 ). דיהידרט( סיד כבוי וגבס ,)1.40%של  סיד חי  עם תכולת  (Fאפר פחם מרחף מסוג 

  יחסי, גבס לאפר הפחם המרחף1%- סיד כבוי ו10% או 6%י הוספת "התערובות הוכנו ע

דיקת  והמדגמים עברו ב(ASTM698-91)תכולת הרטיבות והצפיפות בוצעו לפי מבחן פרוקטור 

 30oC - ב95%-המדגמים עברו אשפרה בחדר עם לחות יחסית גבוהה מ. חוזק בלא כלוא

בדיקת מיקרוסקופ אלקטרוני הראתה שתוספת זעירה של גבס .  חודשים10 - ו3לתקופות של 

חל שיפור בתוצר הראקציה , מספקת רשת צפופה ומקושרת וככל שזמן האשפרה גדל) 1%(

 ). בין הסיד ואפר הפחם(צולנית הפו

 גבס  לתערובת מגדילה את החוזק בתקופת 1%הראו שתוספת " החוזק בלא כלוא"בדיקות 

 22וגדל פי ,  סיד6% כאשר הוסיפו לאפר הפחם 3החוזק גדל פי .  יום90של עד אשפרה 

  .2.6' מס ומציור 2.6' מסטבלה כפי שניתן ללמוד מ,  גבס1%- סיד ו6%כשהוסיפו לאפר הפחם 

 

 ].17[סיד וגבס ,  של תערובות אפר פחם )kPa(חוזק בלא כלוא : 2.6' טבלה מס

of fly ash, lime and gypsum ) kPa(Unconfined compressive strength :  .62Table 

mixtures [17]. 

 תקופת האשפרה 

  יום90  יום45  יום28 תערובת

FA+0%L+0%G 137 144 172 

FA+6%L+0%G 446 536 3,130 

FA+6%L+1%G 3,087 4,365 4,742 

FA+10%L+0%G 552 856 5,902 

FA+10%L+1%G 4,046 5,042 6,307 

FA = אפר פחם מרחף מסוגF) 3% -תכולת סידן( ,L =סיד ,G =גבס דיהידרט 
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חוזק בלא כלוא כתלות בזמן האשפרה של תערובות אפר פחם בתוספת סיד וגבס : 6.2' ציור מס

 ].17 [2.6' בלה מסבהתאם לתוצאות ט

Unconfined compressive strength versus curing time graph, for fly ash, : 6.2Figure 

lime and gypsum mixtures in accordance with table 2.6 [17]. 

 

 סיכום 2.9

הוצגו שלושת . מרכיביו והשימושים האפשריים בו, בפרק זה הוגדר הקשרן ההידראולי

סיד , אפר פחם מרחף כמרכיב עיקרי:  של הקשרן ההידראולי שנבחרו למחקר זהיביםהמרכ

 והסבר מפורט קבלתואופן פחם והניתן הסבר כללי על אפר . ריתוגבס כמרכיבים בתוספת מזע

. תכונותיו הפיסיקליות והכימיותסיווגו ו, המינרולוגי, הרכבו הכימי, על אפר הפחם המרחף

ם הנוצרים כתוצאה מתהליך ההידרציה בין אפר הפחם  הקשרים הכימייהפרק הציג את

 .לתערובות אפר פחם וסידכפי שנמצא במספר מראי מקום ותרומתו של הגבס , המרחף לסיד

יתייחס ליישומים של אפר פחם בכבישים בכלל וכקשרן , כהמשך לפרק זה, הפרק הבא

 . הידראולי בפרט
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  יישומי אפר פחם מרחף בסלילה-סקירת ספרות  :3 פרק

 כללי 3.1

 מביא את התפלגות השימושים של 3.1' מסציור . לאפר פחם מרחף שימושים רבים בסלילה

כ האפר המרחף שנוצל לשימושים " סה.2001בשנת  ECOBAי "אפר פחם מרחף באירופה עפ

 ]. 6[ מליון טונות 18.7השונים היה 

 

 

 

 

 ].6 [2001 בשנת  יות האיחוד האירופא בתעשיית הבניה במדינפחם מרחף שימושי אפר  :3.1' ציור מס

in ) 15EU(Utilization of fly ash in the construction industry in Europe : .13Figure 

2001 [6] 

 

.  בקצרה את השימושים השונים של אפר מרחף בתחום הסלילה בארץ ובעולםסוקר זהפרק 

תקנים שקיימים כיום ב, הפרק יתמקד בתיאור תערובות קשרניות עם אפר פחם מרחף

 . ייצוב של חומרי מיסעה וקרקעותכמרכיב בלתערובות אלו ובשימוש באפר מרחף 
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 שימושים של אפר פחם מרחף בסלילה 3.2

 בתערובות אספלטמרחף  פר פחםא 3.2.1

  בינלאומיןניסיו .1

 Detirior - כש1931 -ב בשימוש באפר פחם כמלאן באספלט החל כבר ב"הניסיון הראשון בארה

Edison  Company]  2 [השוו בין התכונות הפיסיקליות של האפר המרחף לאלו של אבן הגיר. 

 Federal Highway -הידוע כיום כ (US Bureau of Public Roads -ה 50-בשנות ה

Administration] (8 [ משתייר של תערובות אספלטיות שהכילו מלאנים מסוגים השוו בין חוזק

 גבוה יותר מהמלאנים האחרים ולכן יתנגד בצורה טובה שונים ומצאו שאפר הפחם  בעל חוזק

 .להתפוררות האספלט

ב  ונמצא כי בשמונה מדינות נעשה שימוש "   נערך סקר במדינות השונות בארה1994בשנת 

רוב המדינות דיווחו שהשימוש באפר . באותה תקופה בתערובות אספלטיותבאפר פחם כמלאן 

 ].8[דיווחו שהשימוש היה גרוע ) מישיגן ונברסקה( מדינות אולם שתי, כמלאן היה בינוני עד טוב

 טונות של אפר ששימש מלאן 107,000 ארגון אפר הפחם האמריקאי דיווח על 1995בשנת 

 ].7 [מינרלי בתערובות אספלטיות

 

 תכונות האפר כמלאן .2

נרלי בתערובות אספלט חמות וקרות הודות לדקותו ישמש כמלאן מיכול לאפר הפחם המרחף 

לשפר והוא להגדיל את חוזק התערובת האספלטית , כמלאן,  תפקידו של האפר המרחף.רבהה

  ].7 [את התנגדות התערובת לחריצה

 של המלאן כפי שהן תכונותיו ההנדסיות, סופק כשהוא יבשמאפר הפחם המשמש מלאן  

,  הטבלה מתייחסת לדירוג האפר].7[ 3.1 בטבלה מפורטות AASHTO M 17 -מופיעות ב

 יבאופן תיאורט, בנוסף ניתן להתייחס לדקות האפר. זיהומים אורגנים ולאינדקס הפלסטיותל

אולם שטח הפנים גם כן גדל ולכן יהיה , ככל שאפר הפחם דק יותר המינרל נחשב לטוב יותר

המשקל היחסי של . צורך להגדיל את כמות הביטומן בתערובת כדי לאחד את חלקיקי האפר

 ].7[כ מקיים תכונה זו " ואפר הפחם בד2.8 - ל2.6מלאן צריך להיות בין 
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 ].AASHTO M ] 7 17דרישות עבור מלאן מינרלי המשמש לתערובות אספלט לפי : 3.1' טבלה מס

specification requirements for mineral filler use in asphalt 17 ASSHTO M :  .13Table 

paving mixtures [7]. 

 גודל גרגר מים אורגניםזיהו אינדקס הפלסטיות

 נפה אחוז עובר

100 30# 

95-100 50# 

מלאן מינרלי יהיה 
בעל אינדקס פלסטיות 

 4% -נמוך מ

מלאן מינרלי חייב 
להיות ללא זיהומים 

 אורגנים

70-100 200# 

 

 שימוש באפר פחם מרחף בתערובות אספלטיות קרות .3

אפר . של מיסעות אספלטיות) 10cmבי של בעו(אפר הפחם מיושם גם כתוסף במחזור קר באתר 

השכבה הממוחזרת . הפחם ממלא את מקומו של הצמנט במחזור עמוק באתר המוכר בארץ

 1992 - ו1990בין שנת . משמשת כתשתית של הכביש המשוקם עליה תונח השכבה האספלטית

]. 2[ פחם של מיסעות ממוחזרות בקר עם אפר,  במדינת קנזס, נסללו ארבעה קטעים ניסיוניים

מיסעות ל גםהאפר הוסף עם או בלי אמולסיה ביטומנית מכיוון שמחזור קר עם אמולסיה 

 .בעלות רגישות גבוהה לחריצה ולמים

 

  לבניית סוללות ומילויים מבנייםמרחף  פחםאפר 3.2.2

 ניסיון בינלאומי .1

ם מדינות ונמשך עד  היו] 9[ בבריטניה 50-השימוש באפר פחם למילוי סוללות החל בשנות ה 

ב השתמשו באפר הפחם בסוללות " מדינות ברחבי ארה14- יותר מ1970משנת  .רבות בעולם

 מדינות קיים מפרט לשימוש באפר פחם כחומר מילוי 9 -כשלפחות ל, ובקירות תומכים

 . בסוללות

נבדקו , Pennsylvania)( והשני בפנסילבניה Delaware)(האחד במדינת דלוור , בשני פרויקטים

 בין היתר נלקחו מדגמים ממי התהום ובדיקות שקיעה . שנים לאחר הקמתם3ים במשך כביש

לא נצפו שקיעות מופרזות ולא זיהומים סביבתיים . מאזורים שנבחרו בכל אחד מהפרויקטים

 ].8[במשך תקופת הבדיקה 
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 ניסיון מקומי .2

 זרקא  -סר אל'ג היה השימוש הראשון באפר המרחף למילוי סוללה בכביש הגישה ל1998בשנת 

 - טון אפר פחם מהם כ28,000 -כ השתמשו בכביש זה ב"סה] . 1.1km] 19באורך כולל של 

פרויקטים נוספים שבוצעו בארץ באפר פחם .  טון אפר תחתי14,000 - טון אפר מרחף וכ14,000

 .3.2' מרחף ותחתי מובאים בטבלה מס

נכתבו מספר , בשנים האחרונות, רץבשל השימוש ההולך וגובר באפר פחם בעבודות סלילה בא

 ].20[ המקומי שנצבר ןאת הניסיוהמסכמים ,הנחיות ביצוע ובקרת איכות והצעות למפרטים

 

 ].4[ניצול אפר הפחם המרחף לפרויקטים בסלילה ותשתיות :3.2' טבלה מס

.]4[ Utilization of fly ash for pavements projects: .23 Table 

 מבצע קופת סלילהת שם הפרויקט
מרחף  כמויות אפר

 )אלפי טון יבש(

 13 צ"מע 1997-1998 כניסה צפונית-סר א זרקה'ג

 10 צ"מע 1998-1999 )55כביש  (עוקף הוד השרון

 25 צ"מע 1999 הרחבת מחלף גנות 

 100 י"חח 2000  נען-עמוד מתח על 

 30 צ"מע 2000-2001  ניצני עוז-כפר יונה 

 50 דרך ארץ 2001 )6 כביש (עוז מחלף ניצני 

 100 י"חח 2001-2002  גזר-עמוד מתח על 

 135 י"חח 2002 שיקום מטמנת שושני

 100 י"חח 2002 סוללה במטמנת נען

 64 דרך ארץ 2002 )6כביש (מחלף שורק 

 627 כ"סה 
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 CLSM (Controlled Low- Strength Material- ( נמ "תערובות בח 3.2.3

 כללי .1

כפי , הנם) בטון חוזק נמוך" (נמ"תערובות בח"או כפי שנהוג לכנותם בארץ  , CLSMת תערובו

, תערובות צמנט בעלות יכולת הידוק עצמית, ]21" [ארגון הבטון האמריקאי"שמגדיר 

בעזרתו ניתן למלא חפירים , יתרונן הגדול הוא ערך הפלסטיות שלהן. המשמשות בעיקר למילוי

ולהשתמש בהן כשכבות מצע או תשתית ,  בחומר שיש להדקושצורתם אינה מאפשרת שימוש

מילוי שאינו נתון "למשל , CLSM-קיימים מספר מונחים שמתארים את תערובות ה. במיסעות

החוזק הנמוך דרוש על . ועוד"  צמנט-דייס של קרקע" , "מילוי נזיל", "לתופעת ההתכווצות

 .ם פשוטים לחפור אותם מחדש בעת הצורך בכלי ליצור אפשרותמנת

 

 ניסיון בינלאומי .2

 בו שימשה התערובת 1964 - היה בטקסס בCLSMהפרויקט הראשון בו היה שימוש בתערובת 

 ]. Canadian River Aqueduct Project":] 21" ב515kmכחומר מילוי לרשת צינורות באורך 

 Kuhlman"ם  בשיתוף ע "Detroit Adison"חברת , במדינת אוהיו,  המוקדמות70-בשנות ה

Corp."  את השימוש בתערובת מוכנה מראש שכללה אפר פחם מרחף ובטון במקום מלוי חקרו

.  צמנט ומים4-5%,   וכלל אפר פחם מרחף"Flowable fly ash"החומר החדש כונה . גרנולרי

 ].22[ היו מספר שימושים בתערובת ספציפית זו 70-במהלך שנות ה

שכללו , CLSMיצרה ארבעה פטנטים הקשורים לתערובות  ".K-Krete Inc" חברת 1977בשנת 

 טיפוסית K-Kreteתערובת . קיבוע צנרת ותעלות לבניה, טכניקות מילוי, את הכנת התערובת

 m3 0.35-0.4 - צמנט וkg 24-119,  אפר פחם מרחףkg 166-297,  חולkg 1305-1661כללה  

 . ק אחד של תערובת"מים עבור מ

 CLSM] ""The Designתכנון ויישום של תערובות "ספר שניקרא   ASTM פרסם 1988 בשנת 

and Application of Controlled Low-Strength Materials"] ובו מאמרים המציגים את 

השימוש בפסולות על מנת לחסוך בעלויות התערובת ומחקרים , CLSMהשימוש בתערובות 

 ].21[ לשימוש בתערובות הללו  תקנים רביםASTMכמו כן פרסם . שהתקיימו באותה תקופה
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 CLSMתכונות עיקריות של תערובות  .3

 
זהו . אפר פחם מרחף ומים, צמנט פורטלנד, כ אגרגטים" מכילות בדCLSMתערובות  �

לחדור תכונה זו מאפשרת לו . חומר ייחודי היות וזהו המילוי היחיד שהנו שפיך

חומר זה דומה מאוד . יבנציונאללהתהדק בעצמו ללא צורך בהידוק מכני קונ, לחללים

 .בהרכבו לבטון ולכן תכונה זו נבדקת לפי טכנולוגיות המקובלות בבדיקות בטון

יכולה להיווצר , הנוצרות עקב הוספת מים לתערובת, בדרגות שפיכות גבוהות �

ניתן למנוע סגרגציה ,  חומרים מתאימהתי בחירה של פרופורציי"ע. סגרגציה בחומר

 .של התערובת

ההתקשות של התערובת מוגדר כזמן בו התערובת עוברת ממצב פלסטי למצב זמן  �

', טמפ, כמות המים בתערובת: זמן ההתקשות תלוי בגורמים רבים כמו. קשוי

 5- ל3 הנו בין CLSMכ זמן ההתקשות בתערובות "בד. פרופורציית החומרים ועוד

 ].21[שעות 

אולם רוב ,  8Mpa-השווה לתערובות אלו מסוגלות להגיע לערכי חוזק בלא כלוא  �

על מנת ,  או פחות1.2Mpa -התערובות הנן בעלות דרישת חוזק בלא כלוא השווה ל

 הראו שחוזק בלא כלוא ]22[מספר מחקרים . שיהיה אפשר לחפור בהן במקרה הצורך

 טובים מספיק על מנת שבמידת הצורך יהיה אפשר לחפור 0.3-1.1Mpaבתחום שבין 

 . את השכבות הללו

 

  עם אפר פחם מרחף וסידקרקעותצוב יי 3.2.4

 כללי .1

 משפר את הביצועים ההנדסיים של שימוש בחומרים צמנטים לייצוב קרקעות וחומרי מיסעהה

בעל תרומה כלכלית , במקרים רבים, טיב החומרים והנו, הקרקעות ואת תכונות המיסעה

י " קרקע ובעצם עהתרומה הכלכלית ניכרת בעיקר במקרים בהם יש צורך בהחלפת. חיובית

 .שימוש בחומרים צמנטים ניתן לייצבה

באמצעות מוספים , הייצוב יכול להתבצע על קרקעות שונות כגון חרסית וחומרים גרנולריים

בעוד שהסיד והצמנט הנם חומרים . צמנט פורטלנד ואפר פחם מרחף, סיד: צמנטים מקובלים

בעל עלות , מתקבל כתוצר לוואיאפר הפחם ה, המיוצרים במפעל ולכן עלותם גבוהה יותר

 .ייצובטכנולוגית הולכן תפס מקום חשוב ב, נמוכה יותר ותכונות פוצולניות מתאימות

, גבוהה יחסית) CaO( בגלל תכולת סיד , בעל סגולה של צמנטציה עצמיתהנו  Cאפר פחם מסוג 

 F,פחם מסוג אפר , לעומת זאת. ולכן יכול לשמש לייצוב סוגי קרקעות מסוימים ללא תוספים

.  אולם בתוספת סיד או צמנט, יוכל לשמש גם הוא למטרת ייצוב קרקעות, הידוע כפוצולן
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לפיה ניתן לאפיין את האפר ] ASTM D 5239] 23י "צמנטציה עצמית באפר פחם מוגדרת ע

 .ולהעריך את האינטראקציה בינו לבין החומר המיוצב

 : יתרונות הייצוב עם אפר פחם וסיד

 סטיות בקרקעות קוהזיביותהורדת הפל .1

 חדירות נמוכה .2

 הקטנת עובי המיסעה .3

 על ההידוק  הקלה  .4

 

 ניסיון בינלאומי .2

 לייצוב  Lime- Fly Ash Stabilization(LFA)או באנגלית , השימוש בתערובת אפר פחם וסיד

י "סיון האמריקאי עי הוצג הנ1978בשנת  . 40 -קרקעות ואגרגטים החל כבר בסוף שנות ה

Barenberg ]9 [ שהתקיימה בלונדון" טכנולוגיה ושיווק אפר הפחם"במהלך ועידה בנושא. 

מרכיביו ותכונותיו של אפר , כבישיםולשימוש באפר פחם לשדות תעופה ל התייחסמאמר זה 

  .Lime Fly Ash (LFA)הפחם והגדרת המושג 

מתאר תערובות ה, בשפה האנגלית,  פרסם משרד התחבורה הצרפתי מסמך70 –בסוף שנות ה 

 השימוש ,דרך היישום של תערובות אלו את ומפרט ,"Slow Setting Slow Hardening“של 

 .]9 [60 -בתחילת שנות ה, לו בצרפת התחיל עוד קודם לכןאבתערובות 

 מתאר 9מראה מקום .  החל רק בעשור האחרוןLFAהשימוש בתערובת , לעומת זאת, באנגליה

אופן  ואת, צעוובדיקות מעבדה שב אתמפרט , יד לייצוב אגרגטיםאת השימוש באפר פחם ובס

 .ביצוע התערובת וניסויי שטח

י שימוש " מתייחס ליתרונות הכלכליים ולחיסכון במיליוני דולרים מידי שנה ע24 מראה מקום 

מראה כמו כן סוקר .  אפר פחם לצורכי ייצוב קרקעות במקום החלפת קרקעות אלו-בסיד

,  את ההתפתחויות האחרונות בתחום ייצוב הקרקעות ואגרגטים  במדינות פנסילבניה24 מקום

 .ב"קנטקי ואינדיאנה שבארה, אוהיו

 

   סיד וחול-תערובות אפר פחם 3.3

 :סיד תלוי במספר גורמים-חוזק קרקעות חוליות מיוצבות באפר פחם

 תכונת הפוצולניות של האפר כתלות במקור הפחם �

  אפר פחם-יחס סיד �

 תכולת סיד ואפר פחם בתערובת �

 אשפרההטמפרטורת  �
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בה נבדקו , 60- מציג תוצאות חקירה מקפת שבוצעה בבריטניה באמצע שנות ה25 מראה מקום

 סוגים שונים של אפר 12כ נבדקו "סה.  סיד וחול-סוגים שונים של תערובות אפר פחם מרחף

אפר :סיד:יחס התערובת חול. היטבחול אחיד וחול מדורג : ושני סוגי חול" סיד כבוי", Fמסוג 

 . 75:7:18פחם שנבחר היה 

) 1:2יחס  ("2- ואורך השווה ל"1-קוטר השווה לבבדיקת חוזק בלא כלוא בוצעה בגלילים 

 :ומסקנותיה מפורטות להלן

נתנו תוצאות חוזק ) 7%מעל ( יחסית גבוה" •אובדן בהצתה"סוגי אפר שהיו בעלי ערך  .1

 'מסציור , נמוך" אובדן בהצתה" שהתקבלו עבור אפר עם ערך נמוכות בהרבה מהערכים

 . מביא את תוצאות החוזק בלא כלוא שהתקבלו עבור סוגי האפר השונים3.2

 

 

 ].25[אפר פחם מרחף -סיד- גיל לתערובות חול-יחסי חוזק: 3.2' ציור מס

].25[ fly ash mixtures -lime- age relations for sand-Strength: .23Figure  

                                                

  הלא שרוף האפר הפחם המרחףםת את אחוז הפח בדיקה הבודק- אובדן בהצתה •
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 סיד וחול צריך - חשובה היא שגיל בדיקת החוזק של תערובות אפר פחם נוספתמסקנה .2

 7 מחוזקו הסופי לאחר 50%-בעוד שחול מיוצב בצמנט מגיע ל.  ימים7-להיות גבוה מ

אינדיקציה טובה יותר .  מחוזקו הסופי10%-חול מיוצב בסיד ואפר פחם מגיע רק ל, ימים

 ניתן 3.3 'סמציור מ.  ימי אשפרה28 אלו תתקבל לאחר של חוזק בלא כלוא בתערובות

 -לראות שהפערים בין החוזק שמתקבל כתוצאה מיצוב בצמנט לעומת ייצוב עם אפר פחם

 .סיד הולך ומצטמצם ככל שזמן האשפרה גדל

 

 אפר פחם %18- צמנט פורטלנד וב%10-חוזק של חול מדורג היטב מיוצב ב-יחס גיל: 3.3' ציור מס

 ].25[ סיד כבוי 7%+ מרחף 

 cement 10%age relation of well graded sand stabilized with -Strength: .33Figure 

Portland and with 18% fly ash + 7% hydrated lime [25]. 

 

נבדקו עבור סוג מסוים של אפר , סיד אופטימאלי-על מנת למצוא את יחס אפר פחם .3

כשהתכולה הכוללת של , 7:18 -ו, 5:20, 4:21, 3:22 ,2:23, 1:24, 0:25: היחסים הבאים

ניתן לפיו  3.4 'מסתוצאות החוזק מובאות בציור . 25%אפר האופטימאלית הייתה + סיד

לאחר .  בערך1:7עד ליחס של ,  בחוזק גדל ככל שכמות הסיד גדלההלראות שקצב העליי

,  בערך1:7היחס  שבועות עבור 4חוזק מקסימאלי מתקבל לאחר ,  קטנההמכן העליי

 .1:4ובגיל מאוחר יותר עבור היחס 



 
32

 

 אפר פחם מרחף - אפר פחם על החוזק של חול מיוצב בתערובת סיד-השפעת יחס סיד: 3.4' ציור מס

]25.[ 

 sand stabilized with fly ash ratio on the on the strength of a: Effect of lime: .43Figure 

lime- fly ash mixtures [25]. 

 

יכול , נמוך ושטח פנים גדול" אובדן בהצתה"ערך , אפר פחם בעל תכונות פוצולניות .4

 ).קרקעות חוליות(בתוספת סיד כבוי ליצור קשרן לייצוב קרקעות ללא דקים 
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 ייצוב חומרי מצע ותשתית עם אפר פחם מרחף  3.4

 כללי 3.4.1

חומר  פחם מרחף ואפר, ייצוב מצעים ותשתיות מתבצע באמצעות תערובת הכוללת אגרגטים

בתיסבולת , כאשר הייצוב מתבצע בצורה טובה נצפה לעלייה בחוזק). צמנט או סיד(מפעיל כימי 

 .וביציבות המבנה

 השגת תערובות נאותות תלויות בהתפתחות חוזק עקב מטריצה צמנטית שנוצרת כתוצאה

הגת כקשרן המטריצה הצמנטית מתנ. מהריאקציה הפוצולנית בין האפר המרחף למפעיל הכימי

 .את חלקיקי האגרגטים יחד" מחזיק"ה

 :יתרונות השימוש באפר פחם לייצוב

 תוספת משמעותית לחוזק וליציבות .1

 אפשרות להשתמש באגרגטים באיכות נמוכה יותר .2

 מפחית את עלות הפרויקט .3

 

  בינלאומיןניסיו 3.4.2

ר מרחף ב השתמשו באפ" מדינות ברחבי ארה22 מדווח שמעל 1992ב בשנת "סקר שנערך בארה

: כאשר בשלוש מדינות,  החלו בישום זה50 -כבר באמצע בשנות ה]. 8[לייצוב מצעים ותשתיות 

חלק נכבד מהשימוש בייצוב . אוהיו ופנסילבניה  השימוש היה לעיתים תכופות יותר, אילינוי

אולם השימוש לא , כמו רחובות מקומיים וחניות, התבצע בכבישים מקומיים עם תנועה מועטה

 .תועד

. ]9 [ב לשימוש באפר פחם ובסיד לייצוב אגרגטים דקים" נרשם פטנט בארה1951בשנת 

 החל בתחילת ,ונעשה בו שימוש בייצוב תשתיות] 8[ב "הפרויקט הגדול ביותר שדווח בארה

כלל בנייתם של מסלולי המראה והסעה בשדה פרויקט זה  .  ונמשך עד למחציתם70 -שנות ה

בפרויקט זה נבנתה מיסעה גמישה עבור עומסים של מטוסים . רסי' ג- בניו"Newark"התעופה 

הסיד והצמנט נעו .  שכבות עם תערובת שונה מעט בכל שכבה3 -כשהתשתית נבנתה מ, גדולים

 .914mm - ל610mmעובי שכבה נע בין . 12% - ל10% ואפר הפחם המרחף נע בין 4% - ל3%בין 

 .שיכו לתפקד בצורה טובה שנה המיסעות המיוצבת המ20 -לאחר יותר מ
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 תכונות הנדסיות עיקריות 3.4.3

 :ןהתכונות ההנדסיות הבולטות בשימוש באפר למטרה זו הנ

מגיב פוצולני מהווה אינדיקציה . אחת התכונות החשובות ביותר עבור יישום זה– פוצולניות. 1

 . האם מקור מסוים של אפר מסוגל להגיב עם קלציום ליצירת תרכובת צמנטית

בגודל  כ משתמשים במדגמים "בד.  ריטריון הנפוץ ביותר בייצובזהו ק - וזק בלחיצהח. 2

, ככל שהחוזק בלחיצה גדול יותר. ת עם תכולת רטיבות אופטימאליProctor סיון ינהמתאים ל

 יייצוב עם צמנט פורטלנד החוזק המינימאל ב8 מראה מקוםפ "ע .חומר מצע טוב יותרקבל מת

לעומת זאת כאשר נייצב .   kPa 3,100 נויה   23oC-ימים ולאחר אשפרה ב 7תקבל לאחר מש

יהיה  37oC - ימים ולאחר אשפרה ב7  לאחר י החוזק המינימאלASTM C593פ "ע, עם סיד

2,760 kPa . 

ראוי לציין  . ימים7זק לאחר  מהחו3 יהיה גבוה פי F אפר מסוג  ייצוב עםהחוזק הסופי עבור

,  לעומת זאת,גידול בחוזקג מושגבוהות יותר '  בטמפ.שחוזק התערובת תלוי בזמן ובטמפרטורה

 . הפוצולנית ולא מושג חוזקהנפסקת הריאקצי 5oC -נמוכה מ'  בטמפ,כפי שכבר הוזכר

הקשר בין מאמץ , כמו זו שמשמשת לייצוב" קשיחה -חצי" עבור תערובת -מודול אלסטיות . 3

ברוב .  בחוזקהלה עם העלייווע, אי לכך מודול האלסטיות משתנה. לעיבור אינו לינארי

kPa6106.9לו מודול האלסטיות הוא בתחום שבין אהתערובות ה kPa6102.17 - ל× ×. 

כ "בד. ותלויה בדירוג האגרגטים נמוכה חדירות התערובת שהכאשר החומר מתק -חדירות. 4

 cm/sec בתחילה החדירות יכולה להיות בתחום של. ככל שחוזק התערובת גדל החדירות יורדת

נוע בין במהלך הריאקציה הפוצולנית ולאחריה ערכי החדירות יכולים ל. 10-6cm/sec - ל10-5

10-6 cm/sec10-7 - לcm/sec. 

 

  )Hydraulic Bound Mixtures(קשרניות הידראוליות תערובות  3.5

 ליכל 3.5.1

בפיתוח תקנים ושיטות בדיקה ) CEN( לתקינה ת החלה הועדה האירופאי90 -החל משנות ה

Hydraulic Bound M)לתערובות קשרניות הידראוליות  ixtures).  תחת פיתוח זה נעשה

" בות קשרניות הידראוליותתערובות לא קשרניות ותערו" ל(WG 4) 4קבוצת עבודה מספר 

 ]. 26" [חומרי סלילה"  לTC 277 הטכנית  הבוועד

 
 : אחראית על התקינה של התערובות הבאותWG 4קבוצת העבודה 

 (Lime Treated Mixtures)תערובות מיוצבות בסיד  •
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 (Fly Ash Bound Mixtures)תערובות קשרניות עם אפר פחם מרחף  •

 (Natural Pozzolana Bound Mixtures)עיים תערובות קשרניות עם פוצולנים טב •

 (Hydraulic Road Bound Mixtures)תערובות המכילות קשרן כבישים הידראולי  •

 
כשהמטרה המרכזית היא לאפשר , התקינה עבור התערובות שפורטו מתבצעת בפורמט זהה

התקנים לא ]. 26[למשתמש לבחור בתערובת המתאימה ליישום באחת משכבות המיסעה 

כמו . אולם מאפשרים למשתמש לבחור את רמת החוזק הדרוש לו, תייחסים לטיב התערובותמ

 .או לביצוע השכבה, כן תקנים אלו אינם מספקים הנחיות להכנת התערובת

 

 (Fly Ash Bound Mixtures-FABM)תערובות קשרניות עם אפר פחם מרחף  3.5.2

  

 הגדרה .1

מתבססות , Fly Ash Bound Mixture או באנגלית , תערובות קשרניות המכילות אפר מרחף

שני סוגים של אפר מרחף מתאימים לשימוש . על התכונות הפוצולניות וההידראוליות של האפר

 הנם הסיליקה םהסוג הראשון מתנהג כחומר פוצולני והמרכיבים הכימיים הדומיננטיי. בהן

הסוג השני מתנהג . (Siliceous fly ash-SiFA)והאלומינה והוא ניקרא אפר פחם סיליקטי 

. האלומינה והסיליקה, (CaO)כחומר הידראולי והמרכיבים הכימיים הדומיננטיים הם הסיד 

 . (Calcareous Fly Ash- CaFA)סוג זה מכונה אפר פחם מרחף סידני 

 

 FABMסוגי תערובות  .2

 :FABMמבחינה בשלושה סוגים של תערובות ] prEN-14227-3:2001]27 טיוטת תקן אירופאי 

 

� FABM1 

 :מאפייניה הם

 .קשרנית הידראוליתתערובת     -

והנו )  מהתערובת50%-מהווה יותר מ( אפר פחם מרחף סיליקטי או סידני -מרכיב עיקרי   -

 .חלק   מהקשרן

 .5%תוספת גבס לא תעלה על     -

 .6%ותוספת סיד כבוי לא תעלה על , 7%תוספת סיד חי לא תעלה על     -

 

�  FABM2 

 :פייניה הםמא

 .קשרנית הידראולית גרנולריתתערובת    -
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 . אגרגטים מודרגים-מרכיב עיקרי   -

 .אפר פחם מרחף מתפקד כחלק מהקשרן בתערובת   -

 .תכונות האגרגטים יוגדרו בהתאם לסוג השימוש בתערובת   -

ו בהתאם לסוג האפר ב] prEN-14227-3:2001] 27דירוג התערובת ניתן בטיוטת התקן    -

 . והמקסימאליינעשה שימוש ובגודל הגרגר המינימאל

 

�  FABM3 

 :מאפייניה הם

 .קשרנית הידראולית תערובת  -

 .mm 6.3  י אגרגטים בעלי גודל גרגר מקסימאל-מרכיב עיקרי  -

 .אפר הפחם מהווה חלק מהקשרן  -

 .אין דרישה לגבי דירוג האגרגטים  -

 

ראוי לציין שהטבלה אינה מביאה את  , 3.3' מס מובאות בטבלה FABM דוגמאות לתערובות 

 .אלא מספר דוגמאות של תערובות שיושמו באירופה, כל האפשרויות הקיימות
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. לכבישים ושדות תעופה) FABM(דוגמאות לתערובות קשרניות עם אפר פחם מרחף : 3.3' טבלה מס

]28.[ 

road and airfield for ) FABM(Examples of fly ash bound mixtures : .33Table 

pavements [28]. 

אפר פחם 
 מרחף 

סיד 
חי או (

 )כבוי

צמנט 
 פורטלנד

חומר 
 גרנולרי

חומר  קרקע חול
מרכיבי  אחר

 התערובת
 קיצור

 (%)אחוז משקלי של חומר יבש 

 תכולת 
רטיבות 
טפוסית 

(%) 

אפר פחם 
 LFA 93-97 3-7      15-25 וסיד

, אפר פחם
     LFA 91 4 סיד וגבס

5% 
 גבס

15-25 

 ,אפר פחם
צמנט  

 פורטלנד
 

CFA 90-95  5-10      

, אפר פחם
סיד וחומר 
 גרנולרי

GFA 8.5-13 1.5-3  50-55 
30-
40 

  6-8 

 ,אפר פחם
צמנט  

 פורטלנד
וחומר 
 גרנולרי

GFA 3-6  1-3 50-55 
40-
45 

  6-8 

, אפר פחם 
סיגים 
וחומר 
 גרנולרי

GFA 5-7 0-2  50-55 
30-
40 

 

5-7% 
 

 סיגים
 

 

, אפר פחם
   SFA 9-12 2-4 סיד וחול

84-
89 

  
10 

 בקירוב
, אפר פחם
צמנט 

פורטלנד 
 וקרקע

SFA 6-8  2-4  
88-
92 

  
10 

 בקירוב

, אפר פחם
    EFA 6-8 1-2 סיד וקרקע

90-
93 

 
תלוי 
בסוג 
 הקרקע

, אפר פחם
צמנט 
 וקרקע

EFA 3-6 2-4    
91-
94 

 
תלוי 
בסוג 
 הקרקע

 

 FABMן תערובות סיווג ואפיו .3

 מתייחסת לשתי שיטות אפיון תערובות] prEN-14227-3:2001] 27טיוטת התקן הארופאי 

FABM: 

 )Rc(אפיון באמצעות חוזק בלא כלוא   -

 ).E(ומודול אלסטיות ) Rt(אפיון באמצעות חוזק למתיחה   -



 
38

 .שבהתאם לשיטת התכנון בה הוא משתמ, בחירת השיטה לאפיון נתונה בידי המתכנן

 )cR(אפיון באמצעות חוזק בלא כלוא  .1

כפי שמופיע בטבלה , FABM מתייחס לעשרה סוגים אפשריים של תערובות 27 מראה מקום

בתערובות המכילות סיד נהוג לקבוע את החוזק .  יום360גיל האפיון המקסימאלי הנו . 3.4' מס

 . יום28 ימים ובתערובות המכילות צמנט לאחר 90לאחר 

 

 ].27[ לפי חוזק בלא כלוא FABMסיווג תערובות : 43. 'טבלה מס

].27[ Unconfined compressive strength classification :.43Table  

 Rcסיווג 
Rcב - MPa בגלילים עם יחס 

 ומדגמים 1-קוטר גובה שווה ל
 דמויי קובייה

Rcב - MPa בגלילים עם יחס 
 2-קוטר גובה שווה ל

C 2/1.5 2 1.5 

C 4/3 4 3 

C 8/6 8 6 

C 12/9 13 9 

C16/12 16 12 

C20/15 20 15 

C 24/18 24 18 

C 28/21 28 21 

C32/24 32 24 

C 36/27 36 27 

 

 )E(ומודול אלסטיות  )tR( למתיחה  אפיון באמצעות חוזק .2

-פ חוזק למתיחה ומודול אלסטיות נעשה במדגמים שעברו אשפרה ב" עFABMאפיון תערובות 

20oC 2%-קטן מ, לאחר האשפרה, ואיבוד הנפח שלהן. 

 E - לRt מתייחס לקשר בין 3.5 'מסציור  .  RtE מתייחס לשישה סוגים של 27 מראה מקום

 :התערובות מסווגות באופן הבא. לפיו נקבע הסוג,  יום360לאחר אשפרה של 

T>47, T34/47, T25/34, T20/25, T15/20, T<15  

והמספרים שאחריה מציינים את הטווח של העובי ,  פירושה בדיקת מתיחה Tכאשר האות 

 . מ"בס, התיאורטי של השכבה

את השיטות בהן יתקבלו ערכי החוזק למתיחה ומודול מציין  26 מראה מקוםכמו כן 

אחר ל. או בבדיקת מתיחה לא ישירה, י שימוש בבדיקת המתיחה הישירה"האלסטיות הן ע

  .3.5' קבלת ערכי חוזק למתיחה ומודול האלסטיות ייבחר הסוג המתאים מציור מס
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 ].EtR] 27 לפי FABMסיווג תערובות  :3.5' ציור מס

].27 [EtClassification of FABM by R: .53Figure  

 

  באנגליהFABMשלבים מקדימים לשימוש בתערובות  .4

 

 רסם דף מידע הממליץ על ביצוע  השלבים הבאיםמפ] UKQAA] (29(ארגון הפחם הבריטי 

 :FABMלפני השימוש בתערובות 
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 אפיון חומרים: 1שלב 

אפיון של חומרים המשתתפים בתערובת לצורך בדיקת התאמתם ועל מנת שיהיה אפשר לפקח 

 מפרטת את התקנים הבריטיים בהם נעשה שימוש בבריטניה על 3.5 'מסטבלה . על התערובות

 .הסיד והאגרגטים המשתתפים בתערובות אלו, את אפר הפחם המרחףמנת לאפיין 

 

 .]FABM] 29 של תערובות נתוני בדיקות לצורך אפיון המרכבים : 3.5' טבלה מס

.]29 [FABM mixtures componentsTesting details for characterization of  : 5.3Table  

 

 SO3 LOIכמות  סיד חופשי דירוג מרכיב

 BS EN-451-2 BS EN 451-1 BS EN 196-2 BS EN 196-2 אפר פחם מרחף

סיד / סיד חי
 - - EN 459-2 EN 459-2 כבוי

 - BS 1377 - BS EN 1924-1 )אגרגט(אחר 

 

 הערכה ראשונית: 2שלב 

לכל צירוף יש למצוא את תכולת הרטיבות . 3.6'  מסטבלה קשרנים מ3יש לבחור 

ללא , מיידית) CBR(ק "י ביצוע בדיקת מת" את היציבות הראשונית עלהעריך, תהאופטימאלי

עבור ערכי . יש לשנות את הרכב התערובת, 25% - נמוך מק"המתבמידה וערך . השריה

 ימי 7שייבדקו לאחר ,  מדגמי חוזק בלא כלוא2 יש להכין לפחות ,תהרטיבות האופטימאלי

יש לעבור , לאחר ביצוע הבדיקה ובחירת התערובות המתאימות. 40oC של' אשפרה בטמפ

 .לשלב הבא



 
41

 

 ].29 [ של תערובות עם אפר פחם מרחףיחס מרכיבים טיפוסי כאחוז ממשקל יבש: 3.6' טבלה מס

  of mixtures with fly ashypical proportions as a percentage of dry weightT: 6 .3Table 

[29]. 

 תערובת
אפר פחם 

 (%)ותאם מ

סיד חי או 
סיד כבוי 

(%) 

 אחר/קרקע/חול/אגרגט

(%) 

תערובת 
אפר / סיד

 (%)יבש 

LFA 93-97 2.5-7 - - 

GFA 8.5-13.5 1.5-2.5 84-90 - 

SFA 8.5-17 1.5-3 80-90 - 

EFA - - 90-95 5-10 

 

 הערכה מלאה : 3שלב 

דרישות ,  התנועה הצפויה,)'תשתית וכד, מצע(היקף הבדיקות שיבוצעו תלוי בשכבה הרצויה 

לזמני , הבדיקות תבוצענה בהתאם לדרישות). 'חוזק למתיחה וכד, חוזק בלא כלוא(החוזק 

יישום , כמו כן בהתחשב בסוג החומר. 3.7 'בטבלה מסהאשפרה כפי שמופיע ' האשפרה ולטמפ

  ).' הפשרה וכד-בדיקות הקפאה(יתכן שיהיה צורך בבדיקות נוספות , ותקופת הבנייה

או /בנקודת רטיבות אופטימאלית ו, FABMבדיקות עבור הערכה מלאה של תערובות : 3.7' בלה מסט

 ].29[בתכולות רטיבות אחרות 

or other moisture /Full assessment tests of FABM mixtures at OMC and: 7 .3Table 

contents [29]. 

  בימיםאשפרהזמני 
 

 )ימים(זמן 

 אשפרה' טמפ

7 

C40°°°° 

14 

C40°°°° 

28 

C40°°°° 

28 

C20°°°° 

90 

C20°°°° 

360 

C20°°°° 

חוזק בלא כלוא 
)RC( 

  בדיקות2  בדיקות2  בדיקות2  בדיקות2  בדיקות2  בדיקות2

ה לא מתיח

 )Rit(ישירה 
  בדיקות3  בדיקות3 -  בדיקות3 - -

מודול 

 )E(אלסטיות 
  בדיקות3  בדיקות3 -  בדיקות3 - -
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 - יום ב28 ולאחר 40oC- יום ב14 תוצאות הבדיקות לאחר שבעזרת שבוצעו הראו תניסיונו

40oC 20- יום ב90להעריך את התוצאות שהיו מתקבלות לאחר יתן נoC יום ב360 ולאחר -

20oCבהתאמה . 

 .יש לבחור הרכבים ולכתוב מפרט מתאים,  לאחר שבוצעו שלושת שלבים אלו

 

 FABM של תערובות תהתנהגות מכאני .5

 

מפתחות חוזק התחלתי גבוה , ל אפר הפחם והצמנט מתקשרות מהרהתערובות שמתבססות ע

אלא גם , החוזק הסופי בתערובות אלו אינו תלוי רק בצמנט. ומגיעות לחוזק סופי רצוי

 .בריאקציה ההידראולית שמתרחשת בין אפר הפחם המרחף והסיד שמשתחרר מהצמנט

שרות ומתחזקות באיטיות תערובות שמתבססות על אפר פחם וסיד מתאפיינות בכך שהן מתק

 ].30[)  ימים3(רבה יותר מאלו המכילות צמנט פורטלנד ולכן הן עבידות לתקופה ארוכה יותר 

היא פונקציה של מנת התיסבולת של , לאחר הידוקן, היכולת של תערובות אלו לשאת תנועה

 של הוא פונקציה, לעומת זאת, החוזק הסופי. התערובת והיא תלויה באגרגטים ובקוהזיה

 .ההתקשרות בין האפר לסיד ולאגרגטים

על מנת שתוכל לשאת , תהיכולת של תערובת אפר פחם וסיד להיות יציבה מבחינה מכאני

אחת השיטות . י הוספת אגרגטים גרוסים"כ מושגת ע"היא חשובה מאוד והיא בד, תנועה

פר פחם וסיד לבדיקת התיסבולת הראשונית של תערובות א] 30[המקובלות בבריטניה ובצרפת 

ק המיידי "ערכי המת). Immediate Bearing Index( המיידי ללא השריה CBR-הנה בדיקת  ה

 .40% ורצוי שיהיו מעל 25% -צריכים להיות גבוהים מ

 

 התפתחות חוזק  .6

 

בין מספר תערובות קשרניות על מנת לבחון את תוספת אפר הפחם   הנערכה השווא, בבריטניה

 :התערובות שנבדקו היו. ]30 [כתלהתחזקות המער

  של צמנט פורטלנד ואגרגטים תערובת -

 אפר פחם ואגרגטים, תערובת של צמנט פורטלנד -

 סיד ואגרגטים, תערובת של אפר פחם -

. 20oC של' שלושת התערובות נבדקו בבדיקת חוזק בלא כלוא לאחר תקופות שונות בטמפ

 יום תערובת צמנט 28ניתן לראות שלאחר . ין התערובות שנבדקו משווה ב3.8' טבלה מס

 יום גם 91בתוספת אפר פחם הינה בעלת חוזק גבוה יותר מזה של צמנט בלבד ואילו לאחר 

 סיד מקבלת חוזק הגבוה מהערך שהתקבל עבור התערובת שכללה צמנט -תערובת אפר פחם

 . בלבד
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°°°° -אפר פחם ב/סיד/ הרכבי צמנט של בלא כלואהתפתחות חוזק:  3.8 'טבלה מס
C20 ,  נתונים

 ].30[מבריטניה 

 C020PFA composites at /CaO/trength development of OPCCompressive s:  .8 3Table

,(UK data), [30].  

 (MPa)חוזק בלא כלוא  (%)הרכב  תערובת

 
צמנט 
 פורטלנד

סיד 
 חי

ר אפ
פחם 
 מרחף

 אגרגטים
 ימי 3

 אשפרה
 ימי 7

 אשפרה
 ימי 28

 אשפרה
 ימי 56

 אשפרה
 ימי 91

 אשפרה

360 
ימי 

 אשפרה

 -צמנט
 אגרגטים

5 - - 95 7 10 13 15 17 21~ 

 אפר -צמנט
 -פחם

 אגרגטים
3 - 12 85 5 6.5 15.5 18.5 21.5 25~ 

 -אפר פחם
 -סיד

 אגרגטים
- 2 13 85 - 2.5 9 14 18.5 28~ 

 

 אפר פחם ואגרגטים הוא - נוסף המשפיע על התפתחות החוזק בתערובות סידגורם

 70%- אפר פחם מרחף ו26.5%,  סיד כבוי3.5%נתונים בלגיים לתערובת של . רטורההטמפ

עולה ' שככל שהטמפ. 3.9' ניתן לראות בטבלה מס )Granular Fly Ashתערובת (אגרגטים 

 . החוזק שמתפתח גם הוא גדל

 

 ].30 [בלגיהנתונים מ , GFAתערובת  של  בלא כלואהתפתחות חוזק: 3.9' טבלה מס

].30 [) dataBelgian(, GFAtrength development of Compressive s:  .9 3Table 

 (MPa)חוזק בלא כלוא 

 'טמפ
 ימי 7

 אשפרה
 ימי 14

 אשפרה
 ימי 28

 אשפרה
 ימי 56

 אשפרה
 ימי 91

 אשפרה
 ימי 182

 אשפרה
 ימי 364

 אשפרה

40 3 5 10 11 - - - 

20 1 - 2 - 6 9 11 

10 0.5 - 1 - 4 - 7 
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) 3.9' טבלה מס(י הבלגים " שהתקבלה ע)אפר פחם ואגרגטים (GFA -בהשוואה בין תערובת ה

ניתן לראות הבדל ) 3.8' טבלה מס( אגרגטים שהתקבלה באנגליה - סיד-לבין תערובת אפר פחם

מעיד על כך שאפר הפחם הנו הטרוגני ולכל אפר מה ש, משמעותי בערכי החוזק שהתקבלו

 .תכונות פוצולניות  שונות

בה נבדקו שני סוגים של , ]31[ מביאה השוואה נוספת שערכו הבריטים 3.10' טבלה מס

בהרכבים , )CFA( אפר פחם -ותערובת של צמנט) LFA( סיד -תערובת אפר פחם: תערובות

המדגמים . 1:1של מדגמים גליליים ביחס של , אהטבלה מביאה תוצאות חוזק בלא כלו. שונים

 ועברו אשפרה בתאים אופטימאליתהודקו באנרגיית סטנדרד פרוקטור בתכולת רטיבות 

 .20oC-סגורים ב

 

 ].CFA] 31 - וLFAשל תערובות ) Mpa(חוזק בלא כלוא : 3.10' טבלה מס

].31[ of LFA and CFA mixtures )Mpa (rength Unconfined compressive st: .103Table  

זמן אשפרה 
 )בתאים סגורים(

LFAעם        
2.5%CaO 

LFAעם        
5%CaO 

CFAעם  

7%PC 

 

CFAעם  

9%PC 

 

 5.0 3.0 1.8 1.5  ימים7

 8.0 4.0 - -  ימים28

 - - 4.0 4.0  ימים35

 ימים 7+ ימים 28
 במים

3.3 3.3 - - 

 9.0 6.0 7.3 5.0  ימים91

 

 

 ימים 7ניתן לראות שלאחר אשפרה של , 3.10' מהתבוננות בערכי החוזק שהתקבלו בטבלה מס

 ימי אשפרה ניתן לראות 91לאחר . LFA נתנו חוזק גבוה יותר מתערובות CFAתערובות 

 .  גדל מאוד והפער בין שני הסוגים הצטמצםLFA של תערובות שחוזקן

נתנו ,  השרייה במים לשבוע ימים לאחר אשפרה עםLFAתוצאות הבדיקה עבור תערובות 

 . מהתוצאות ללא השריה80% -ערכים השווים לכ
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 FABMיישום תערובות שלבי  .7

 

 .3.6 'כמתואר בציור מס,  מובאים חומרי התערובת אל האתרןבשלב הראשו .א

 

 

 ].29[ גבס - אפר פחם מרחף ודיסולפו– FABMמרכיבי תערובת  : 3.6' ציור מס

].29[ gypsum - PFA and desulfo–of FABM Constituents : .63gure Fi 

 

כמתואר בציור , בתוך מתקן הערבול, לפי האחוזים שנקבעו, החומרים עוברים ערבול .ב

 .3.7' מס

 

 

 ].FABM] 32ערבול תערובות למתקן : 3.7' ציור מס

].32[FABM mixing plant : .73Figure  
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 .3.8' כמתואר בציור מס,  לאזור הסלילה ופיזורהFABM  תערובתהעברת  .ג

 

 

 ].FABM] 32פיזור תערובת : 3.8' ציור מס

].32[FMBA mixture Spreading : .83Figure  

 

 .3.9כמתואר בציור , FABMפילוס שכבת  .ד

 

 

 ].FABM) CFA] (29פילוס שכבת : 3.9' ר מסציו

].29) [CFA(eveling FABM L: .93Figure  
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 .3.10' כמתואר בציור מס, FABMהידוק שכבת  .ה

 

 

 

 ].FABM) CFA] (31הידוק שכבת : 3.10' ציור מס

].31 [ layerompacting CFAC: .103Figure  

 סיכום     3.6

 בכלל וכקשרן הידראולי אפר הפחם המרחף בסלילהפרק זה סקר את השימושים השונים של 

 את התכונות ההנדסיות העיקריות הדרושות לכל ,היישומיםאת הפרק תאר באופן כללי . בפרט

 את השימוש  הפרק הציג,בחלק השני.  במהלך השניםיישום ואת הניסיון הבינלאומי שהצטבר

וכן , דוגמאות להרכבים ציגה, ילפי תקן אירופאשונות  תערובות קשרניות הגדיר, באפר כקשרן

הפרק הבא . מכאניות ועודתכונות , מה מתאיתערובת קשרניתהשלבים המקדימים לבחירת  את

 וכן את   וסוגי הבדיקותתכנית הבדיקות,  במחקר זהיציג את החומרים בהם נעשה שימוש

 . תנאי הניסויים
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 החומרים ותכנית הבדיקות :4 פרק

 כללי 4.1

כפי שכבר צוין .  במחקר זהנבחרו לתערובת הקשרן ההידראוליהפרק מציג את החומרים ש

הפרק יציג . בפרקים הקודמים המרכיב העיקרי לקשרן הוא אפר הפחם המרחף הנוצר בארץ

 הבדיקות ותנאי הבדיקה ולבסוף יתאר תכנית,  של החומריםאת תכונותיהם הבסיסיות

 .בהרחבה את סוגי הבדיקות שנבחרו

 

 בחירת החומרים למחקר 4.2

        ENVהחומרים למחקר זה נבחרו מתוך רשימות החומרים שהוגדרו בטיוטת תקן אירופאי 

אפר פחם מרחף : החומרים שנבחרו הם]. 1[ לקשרנים הידראוליים לכבישים 13282:2000

וסיד וגבס כתוספים בכמות מזערית ביחס לאפר , כמרכיב עיקרי של הקשרן, משני מקורות

 . הפחם

 

 פחם מרחף  ראפ 4.2.1

בבחירת אפר הפחם המרחף הנוצר בארץ לשמש כקשרן הידראולי קיימת התייחסות לשתי 

 :המטרות המשניות הבאות

 ינת השפעת מקור הפחם על התוצר הסופיבח .1

 בדיקת השפעת שיטת הטיפול המקדים באפר על התוצר הסופי .2

 

 :ההתייחסות לשתי המטרות הללו הייתה באמצעות הבחינה הבאה

 פ ואפר ממקור אינדונזי"אפר ממקור דרא:  מרחףנבחרו שני סוגי אפר �

ופעם נוספת ") במצב יבש("פ נבחן תחילה לאחר שנלקח ישירות מהסילו "האפר הדרא �

 . כפי שנהוג לאחסנו בפועל, לאחר ששהה בערימה והורטב מידי פעם למנוע התעופפותו

 

 פ"אפר פחם מרחף דרא     .1

אפר עם . (CaO>10%)כמות גבוהה יחסית של סיד מכיל , אפר הפחם ממקור דרום אפריקאי

י הוספת מים יכול להתקשר "אשר ע, כמות סיד בסדר גודל כזה יכול להיחשב כחומר פוצולני

 ASTM C681בארץ מתקבל אפר המסווג לפי . ולהתקשות בעצמו ללא צורך בתוספים אחרים

 .10% -כ בכמויות סיד נמוכות מ"המאופיין בד, Fכאפר מסוג ] 11[
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השימוש שנעשה בו היה מיד לאחר הוצאתו , י מינהלת אפר הפחם"אפר הפחם המרחף סופק ע

 . והוא נשמר בפחים סגורים, במצב יבש, מהסילו

אשר מורטבות מידי פעם כדי , על מנת לדמות מצב קיים בו האפר המסופק אוחסן בערימות

ח מערימה אשר עמדה בוצעו מספר מצומצם של בדיקות עם אפר שנלק,  למנוע התעופפות

 . כשהשכבה העליונה הורטבה כל מספר ימים למניעת התעופפות האפר, חשופה כחודש ימים

כפי שמתארת , מידע על הרכבו הכימי של האפר, לצרכי מחקר זה, מנהלת אפר הפחם סיפקה

האלומינה והברזל , מהעובדה שהכמות המצטברת של תחמוצות הסיליקה. 4.1' טבלה מס

 2ראה פרק ( F ניתן להסיק שאכן מדובר באפר המתאים לסוג 70%רת את הערך של  עוב,באפר

 .10.3%כמות הסיד באפר היא ). 2.4.2.3 סעיף

 

 .פ  המשמש למחקר"הרכב כימי של אפר פחם מרחף ממקור דרא: 4.1' טבלה מס

. for the research, fly ashnChemical composition of South Africa:  .14Table  

(%)תכולת המרכיב באפר מרכיב  

SiO2 44.3 

Al 2O3 33.9 

Fe2O3 3.9 

CaO 10.3 

MgO 2.2 

TiO2 1.8 

K2O 0.6 

Na2O 0.4 

SO3 2.4 

P2O5 0.2 

 

 ASTM העומד בנוהל 5.6% הערך שהתקבל הוא   (Loss On Ignition)בבדיקת אובדן בהצתה 

C618] 11 .[ 

". אנליזת ניפוי והידרומטר"את האפר היא בדיקת בדיקה נוספת שבוצעה על מנת לאפיין 

תוצאות הבדיקה מובאות ] ASTM D-422 ] 33הבדיקה בוצעה בהתאם לנוהל אמריקאי 

 .4.1'  ובציור מס4.2' בטבלה מס
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 .פ"חם ממקור דרא אנליזת ניפוי לאפר פ תוצאות:4.2' טבלה מס

.ly ashieve analysis results for South African fS: .24Table  

 'נפה מס
 קוטר

 )מ"מ(

אחוז עובר 

 מצטבר

30#  0.6 100 

40#  0.425 100 

100#  0.15 97 

200#  0.075 91 

 

 

 

 .פ"פירוס גודל גרגר באפר פחם מרחף ממקור דרא עקום: 4.1' ציור מס

. fly ashnouth AfricaSieve analysis graph of S: .14Figure  

 

 חף אינדונזיאפר פחם מר     .2

המצויה באפר על הריאקציות " סיד"על מנת לבדוק את השפעת כמות ה, לצורכי השוואה בלבד

 1.9% -באפר זה נמוכה מאוד ושווה ל" סיד"תכולת ה. אפר ממקור אינדונזיגם נבדק , השונות

 . Fגם הוא מסווג כאפר מסוג , פ"אפר זה כמו האפר הדרא. 4.3' כפי שניתן לראות מטבלה מס
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 .אינדונזיהרכב כימי של אפר פחם מרחף ממקור : 4.3' טבלה מס

. fly ashIndonesianChemical composition of :  3.4Table  

(%)תכולת המרכיב באפר  מרכיב  

SiO2 51.33 

Al 2O3 30.23 

Fe2O3 8.81 

CaO 1.90 

MgO 1.02 

TiO2 0.84 

K2O 2.74 

Na2O 0.51 

SO3 1.48 

P2O5 0.3 

 

 יערך זה גבוה במקצת מהערך המקסימאל. 6.4%-ת אובדן בהצתה התקבל ערך השווה לבבדיק

 מציגים תוצאות דרוג לאפר 4.2'  וציור מס4.4' טבלה מס]. ASTM C618] 11 המותר בנוהל  

 .פחם מרחף אינדונזי

 

 .פ"חם ממקור דרא אנליזת ניפוי לאפר פ תוצאות:4.4' טבלה מס

.results for Indonesian  fly ashieve analysis S: .44Table  

 

'נפה מס  
 קוטר

)מ"מ(  

אחוז עובר 

 מצטבר

30#  0.6 100 

40#  0.425 100 

100#  0.15 98.5 

200#  0.075 93 
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 .אינדונזיפירוס גודל גרגר באפר פחם מרחף ממקור  עקום: 4.2' ציור מס

.fly ashIndonesian ieve analysis graph of S: .24Figure  

 

 חומרים נוספים 4.2.2

 ד כבויסי .1

, סיד חי: מאפשרים שימוש בשני סוגים של סיד כתוסף לתערובת ] 20, 1[התקנים האירופאים 

 .או סיד כבוי

נמצא שקיימת בעיה של תפיחה במדגמים שהכילו ] 34[מחקירות מעבדתיות שנערכו בבריטניה 

ות ולכן המסקנה הייתה נתן תוצאות חוזק רצוי, עוד נמצא ששימוש בסיד כבוי. סיד חי

  .סיד  עדיף על השימוש בסיד חי-ששימוש בסיד כבוי בתערובות אפר פחם מרחף

שחרור . ומשתחרר חום מהמערכת) 2.5  סעיף2ראה פרק (תוספת מים  לסיד חי יוצרת סיד כבוי 

 .החום עלול להיות מסוכן ודורש התייחסות ושימוש בכללי בטיחות מחמירים

   מפעל בנרכש ש, תעשייתי ,[Ca(OH2)]כבוי סיד ם שהוצגו לעיל נבחר למחקר לאור שני הנימוקי

, שפייה" אבן וסיד"כפי שהתקבל ממפעלי , ההרכב הכימי אופייני של סיד". אבן וסיד שפייה"

 . 4.5' מופיע בטבלה מס
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 .שפייה" אבן וסיד"הרכב כימי אופייני של סיד הידרתי ממפעלי :  4.5 'טבלה מס

.Shfeya" Even va Sid"hemical composition of hydrated lime of c  Typical:5.4Table  

 

 (%) בסיד המרכיבתכולת  מרכיב

CaO ±70 2 

Ca(OH)2 ±92 3 

Al2O3 0.2-קטן מ 

Fe2O3 0.2-קטן מ 

SiO2 0.5-קטן מ 

MgO 0.2-0.3 

SO3 0.3-0.6 

 

 β המיהידרטגבס  .2

, 1 [םהייתה התייחסות לתקנים האירופאי, בחירת הסיד למחקרבדומה ל, בבחירת סוג הגבס

, אנהידריט, דיהידרט, המיהידרט:  לפיהם סוגי הגבס המשמשים לתערובות קשרניות הם,]26

 .או גבס שהנו תוצר לוואי של תהליכים כימיים

צאו לגבי שימוש בגבס בתערובות קשרניות עם אפר פחם מרחף אינם היות והפרסומים שנמ

שהוא אקטיבי יותר מהסוגים , בגבס המיהידרט, לצורך מחקר זה, הוחלט לבחור, רבים

מכיל גבס " גבס הטיח. "י קיבוץ גשר"ומיוצר ע" גבס הטיח"הגבס הנבחר מוכר כ. האחרים

בשל , בל הרכב מפורט מקיבוץ גשרלא התק. אגרגטים דקים ומוספים מיוחדים, המיהידרט

 .הרצון לשמור על סודיות ההרכב

 

 הרכב התערובות וסימון המדגמים 4.3

 תכניתסיד וגבס ואילו ה, פ"כללה אפר פחם מרחף ממקור דראבמחקר  הראשית תכניתה •

פ מערימה ותערובות אפר אינדונזי עם סיד "המשנית כללה תערובות של אפר פחם דרא

 .וגבס

 , אפשריות לקשרן הידראוליקומבינציותכ חמש " סהנבחנו הראשית  תתכניבמסגרת ה

 .4.6' המופיעות בטבלה מס
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 . הראשיתתכניתפ ב" תערובות קשרן הידראולי על בסיס אפר דרא:4.6' טבלה מס

. in the Primary ProgramSouth African fly ashbased on HRB mixtures : .64Table  

 תהרכב התערוב סימון מדגם :אחוז לפי משקל של
 גבס סיד אפר פחם

FA 
רק אפר פחם 

 פ"מרחף דרא
100 0 0 

FA+10L 
פ "אפר פחם דרא

  סיד10% עם 
90 10 0 

FA+10G 
פ "אפר פחם דרא

  גבס10%עם 
90 0 10 

FA+6L+4G 
פ "אפר פחם דרא

 4%- סיד ו6%עם 
 גבס

90 6 4 

FA+8L+2G 
פ "אפר פחם דרא

 2%- סיד ו8%עם 
 גבס

90 8 2 

 

 

 FA מסומן באותיות פ"הדרא אפר הפחם.  התערובות השונות הורכבו לפי אחוז ממשקל יבש

המספרים לפני האותיות מבטאים את האחוזים המשקליים  . G באות גבס והL באות סידה

 ). 100% -כאשר אפר הפחם תמיד משלים ל(שנלקחו מכל אחד מהחומרים 

 

ות של חלק מהמרכיבים וכללה אפר פחם  נועדה להשוואת מגמות והשפעהמשנית תכניתה •

 .4.7' סיד וגבס כפי שמתואר בטבלה מס, פ מערימה"אפר פחם דרא, אינדונזי
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 . המשניתתכנית בפ מערימה"אפר דראו עם אפר אינדונזי קשרן הידראוליתערובות : 4.7' טבלה מס

h African fly outS conditioned  and fly ashn mixtures with IndonesiaHRB: .74Table 

ash for the secondary program. 

 
 הרכב התערובת סימון מדגם :אחוז לפי משקל של

 גבס סיד אפר פחם

FAI 
רק אפר פחם מרחף 

 אינדונזי
100 0 0 

FAI+10L 
אפר פחם אינדונזי עם 

  סיד10% 
90 10 0 

FAI+10G 
אפר פחם אינדונזי עם 

  גבס10%
90 0 10 

FAI+6L+4G 
ינדונזי עם אפר פחם א

  גבס4%- סיד ו6%
90 6 4 

FAI+8L+2G 
אפר פחם אינדונזי עם 

 2 8 90  גבס2%- סיד ו8%

FAC 
פ "אפר פחם דרא
 מערימה 

100 0 0 

FAC+6L+4G 
פ "אפר פחם דרא

 סיד 6%מערימה עם 
  גבס4%-ו

90 6 4 

FAC+8L+2G 
פ "אפר פחם דרא

 סיד 8%מערימה עם 
  גבס2%-ו

90 8 2 

 

 .FAC -מסומן כפ מערימה "אפר פחם דרא, FAI - מסומן בטבלה זו כחם האינדונזיאפר הפ

 

 תוכנית הבדיקות 4.4

 עבור 4.6 המרכיבים כמפורט בטבלה י מציגה את תכנית הבדיקות לצירופי4.8' טבלה מס

 .בכל בדיקה נבדקו שלושה מדגמים מאותו סוג.  הראשיתתכניתה
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 תכנית בפ" של תערובות קשרניות עם אפר פחם דראות מעבדתיבדיקות תכנית :4.8' טבלה מס

 .הראשית

 fly nrogram of bound mixtures with South Africa Laboratory testing p: .84Table 

ash. 

 סימון מדגמים סוג הבדיקה
+ 

 ימי אשפרה

 -צפיפות
 -רטיבות

 ק"מת

חוזק 
בלא 
 כלוא

מתיחה 
לא 

 ישירה
 גלגל נע

בדיקת 
 הברשה

בדיקת 
רוסקופ מיק

 אלקטרוני

בדיקת 

XRD 

FA(0) √ √ √     

FA(1) √ √ √ √    

FA(7) √ √ √ √ √   

FA(28) √ √ √   √ √ 
FA+10L (0) √ √ √     

FA+10L (1) √ √ √     

FA+10L (7) √ √ √     

FA+10L (28) √ √ √    √ 
FA+10G(0) √ √ √     

FA+10G(1) √ √ √     

FA+10G(7) √ √ √     

FA+10G(28) √ √ √   √ √ 
FA+6L+4G(0) √ √ √     

FA+6L+4G(1) √ √ √     

FA+6L+4G(7) √ √ √     

FA+6L+4G(28) √ √ √   √  

FA+8L+2G(0) √ √ √     

FA+8L+2G(1)  √ √     

FA+8L+2G(7)  √ √     

FA+8L+2G(28)  √ √   √ √ 

 

 

 תכנית עבור ה4.7ים כמפורט בטבלה י החומרי מציגה תכנית בדיקות לצירופ4.9' טבלה מס

 .בכל בדיקה נבדקו שני מדגמים מאותו סוג. המשנית
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פ מערימה "אינדונזי ואפר דרא של תערובות עם אפר  מעבדתיותבדיקות תכנית :9.4' טבלה מס

 . המשניתתכניתב

 Indonesian and South  mixtures withofrogram  Laboratory testing p:.94Table 

African conditioned  fly ash. 

 סימון מדגמים סוג הבדיקה
+ 

 ימי אשפרה
 - רטיבות-צפיפות

 ק"מת
 ישירה מתיחה לא חוזק בלא כלוא

FAI (0) √   

FAI (1)  √ √ 
FAI (7)  √ √ 
FAI (28)  √ √ 

FAI+10L (0) √   

FAI+10L (1)  √ √ 
FAI+10L (7)  √ √ 
FAI+10L (28)  √ √ 
FAI+10G(0) √   

FAI+10G(1)  √ √ 
FAI+10G(7)  √ √ 
FAI+10G(28)  √ √ 

FAI+6L+4G(0) √   

FAI+6L+4G(1)  √ √ 
FAI+6L+4G(7)  √ √ 
FAI+6L+4G(28)  √ √ 
FAI+8L+2G(0) √   

FAI+8L+2G(1)  √ √ 
FAI+8L+2G(7)  √ √ 
FAI+8L+2G(28)  √ √ 

FAC(0) √   

FAC(28)  √  

FAC+6L+4G(28)  √  

FAC+8L+2G(28)  √  

 

 אופן הכנת מדגמים 4.5

כפי שניתן לראות , ד" סל80במהירות של ,  ליטרים10-המדגמים הוכנו במערבל בגודל של כ

לאחר מכן ,  דקות5למערבל ועורבבו למשך המרכיבים המוצקים תחילה הוכנסו . 4.3' בציור מס

 מדגמים נבדקים התערובת הוכנה עבור מספר.  דקות נוספות5הוכנסו המים והערבוב נמשך 

 . מאותו צירוף בו זמנית
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 . תערובות הניסויהכנתמערבל ל: 4.3' ציור מס

.material preparation for the tests Mixer for :.34Figure  

 אשפרת המדגמים 4.6

.  ימים28 - ו, ימים7, יום אחד , ) ימים0(מיידי :  המדגמים אושפרו למשך זמני אפשרה שונים

 - בארגזים סגורים בלחות יחסית נשלטת גבוהה מ תוך שמירת המדגמיםהתבצעההאשפרה 

±°טמפרטורה של וב 90% C223 .מראה מדגמים שהוכנו לבדיקת חוזק בלא כלוא 4.4' ציור מס 

 .המדגמים מונחים על רשת שמתחתיה מים והתא נשאר סגור במהלך האשפרה, בתא
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 .%90-אשפרה של מדגמי חוזק בלא כלוא בתאים סגורים עם לחות יחסית גבוהה מ: 4.4' ציור מס

Curing of unconfined compressive strength specimens in close cabins with : .44Figure 

relative humidity greater than 90%.   

 

 תיאור הבדיקות 4.7

 : הן במסגרת עבודה זועוהבדיקות שבוצ

 ק" מת- רטיבות-צפיפות .א

 חוזק בלא כלוא .ב

 ניסיון הבקיעה .ג

 בדיקת הגלגל הנע .ד

 בדיקת קיים .ה

 בדיקה במיקרוסקופ אלקטרוני .ו

  XRDבדיקת  .ז

 ק" מת- רטיבות-יפותצפ 4.7.1

בגליל ] ASTM D 1557-02] 35 רטיבות הודקו לפי נוהל אמריקאי -מדגמי בדיקת צפיפות

  הקשות56 בחמש שכבות ובאנרגיה של (11.43cm) "4.5 ובגובה של (15.24cm) "6בקוטר 

 .לשכבה
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על מנת לקבוע את הצפיפות , מערכת הכוללת חמישה מדגמים הוכנה עבור כל אחד מהצירופים

 תשאר מדגמי הבדיקה הודקו לצפיפות המקסימאלי. ת והרטיבות האופטימאליתהמקסימאלי

 . תיוברטיבות אופטימאל

 ימים בעומס נגדי של 4 לאחר כל תקופת אשפרה המדגמים הושרו במים למשך -ק"בדיקת המת

40lbק לפי נוהל אמריקאי " ונבדקו בבדיקת המתASTM D 1883] 36.[ 

 

 חוזק בלא כלוא 4.7.2

ובהתאם לנוהל בדיקת חוזק ] ASTM D 2166 ]37 -בדיקת החוזק בלא כלוא נעשתה בהתאם ל

 .והזיביות  של המבדקה לבנין ותשתית בטכניוןבלא כלוא לקרקעות ק

המדגם הוכן בגליל המורכב משני חלקים סימטריים על מנת להקטין את הפרת המדגם בעת 

יחס קוטר (, מ"  ס8.1מ ובגובה של  " ס3.8הגליל הוא בעל קוטר פנימי של . שליפתו מהגליל

כפי שניתן לראות בציור , נותי שלוש בוכ"וההידוק התבצע בשלוש שכבות ע)  בערך1:2אורך   

 . 4.5 'מס

 .ברטיבות אופטימאלית בדיקת החוזק התבצעה על מדגמים שהודקו לצפיפות מקסימאלית

עומס  (7448Instronמכבש מסוג : העמסה שנדרשהלהמדגמים נגזרו בשני מכבשים בהתאם 

מ " מ0.4קצב הגזירה היה ). ton 30עומס מקסימאלי  (AMSLERומכבש ) ton 2מקסימאלי 

 .Excel  והתקבלו בקובץ Labviewלדקה והתוצאות הועברו למחשב דרך תוכנת 

 

 

 .ציוד להכנת מדגמי חוזק בלא כלוא: 5.4' ציור מס

. for specimen's preparationUnconfined compressive strength equipment: .54Figure  
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 :החוזק בלא כלוא חושב לפי הנוסחא הבאה

P
(4.1)

A
σ = 

 :כאשר

σ-חוזק בלא כלוא  

P-עומס מקסימאלי  

A – שטח המדגם  

 

 )ישירה בלתימתיחה (ניסיון הבקיעה  4.7.3

 ASTM D 4123 בוצע בהתאם לנהלים אמריקאים) בדיקת מתיחה לא ישירה( הבקיעה ןניסיו

 ].39 [ASTM D 4867 -ו] 38[

 המדגמים .ברטיבות אופטימאלית מדגמים שהודקו לצפיפות מקסימאליתעל  בוצעההבדיקה 

הידוק המדגמים בוצע באופן דומה . (6.35cm) "2.5 ובגובה (10.16cm) "4הוכנו בגליל בקוטר 

 הנופל 10lbי פטיש "המדגם הודק בהידוק דינאמי ע. להידוק מדגמי אספלט לבדיקת מרשל

לקבלת הצפיפות המקסימאלית ,  ההקשות הדרושמספר.  משני צידיו(45.72cm) "18מגובה 

 .י ניסוי וטעייה"נקבע ע, הדרושה

 . 4.6' וכפי שמתאר ציור מס] ASTM D4123]38 הבדיקה בוצעה במכשיר המתואר בנוהל 

העומס , min (50.8 mm/min)/"2לאחר הכנסת המדגם למכשיר הופעל עומס בקצב של 

 .דפלקטומטר באמצעות חי  טבעת כו"המקסימאלי נמדד ע
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 ].83[ בדיקת המתיחה הלא ישירה תאור: 4.6' ציור מס

].83[Indirect tensile test description : .64Figure  

 

 :החוזק למתיחה מחושב באופן הבא

t

2P
S (4.2)

tD
=
π

 

 :כאשר

St-חוזק למתיחה  

P-עומס מקסימאלי    

t-גובה המדגם  

D- קוטר המדגם  
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  נעבדיקת גלגל 4.7.4

 נעה הלוך ושוב בין שתי מסילות בעזרת  לגלגלהטבלה שמתחת , במעמס קבוע הנע מבוצעהגלגל

העומס בו . גלגל המעמס הנו מגומי קשיח. גלגל אקסצנטרי המונע באמצעות מנוע חשמלי

כך שלחץ הגלגל המתקבל הוא  , 3.34cm2שטח המגע הנו , kg 16.7הועמס הגלגל היה 

.5kg/cm2מעברים לדקה100ספר המעברים של גלגל המעמס הנו  מ . 

m045.0m18.0m38.0 שמידותיה  פלדהתבניתב הודקוהמדגמים  י " עבהידוק סטטי ××

בשלוש נקודות בפני ,  "0.001בדיוק של , ה באמצעות דפלקטומטרהשקיעה נבדק. מכבש

 ). 4.7' ראה ציור מס(הגלגל הנע  כתלות במספר המעברים של ,המדגם

 

 

 

 . לאחר יום אשפרה בבדיקת הגלגל הנעFAמדגם : 4.7' ציור מס

.l testhee FA specimen, after one day of curing in the moving w:7.4Figure  
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 בדיקת קיים 4.7.5

 עבור קרקעות מיוצבות ASTM D 559-03 בוצעה בהתאם לנוהל אמריקאי בדיקת קיים

לפי , )mm 11.64  ("4.584ובגובה ) mm 101.6 ("4וטר המדגמים הודקו בגליל בק]. 40[בצמנט 

 ].ASTM D 558] 41נוהל אמריקאי 

 הנה לבדוק את הקיים של החומר הנתון להשפעה של מחזורי הרטבה וייבוש  מטרת הבדיקה

 מחזורים של הרטבה וייבוש של שני מדגמים מאותו 12הבדיקה כוללת . וכתוצאה מהברשתו

החדר ' י הכנסתם למים בטמפ"הרטבת המדגמים ע מחזור כולל. הבדיקהכמפורט בנוהל , הסוג

של ' והכנסתם לתנור בטמפ, מדידתם באמצעות מד זחיח,שקילת המדגמים,  שעות5למשך 

71oC חתוך הפעלת כו, בסוף כל מחזור המדגם האחד מוברש במברשת פלדה.  שעות42 למשך 

 12בתום . ד  שהמדגם השני אינו מוברש אלא רק נשקל ונמדד גיאומטרית בעו13.3N -השווה ל

 . המחזורים חושב איבוד החומר של המדגם הראשון

 

 תצפיות במיקרוסקופ אלקטרוני סורק 4.7.6

תוצרת ) Scanning Electron Micrographs(התצפיות נעשו במיקרוסקופ אלקטרוני סורק 

Joel Technics Ltd יפן מדגם ISM5300 .י מעבר "רה היא לבדוק את מבנה החומר עהמט

בדיקה זו בוצעה במסגרת . אלומת אלקטרונים דרכו ואיסוף אלקטרונים משניים שנוצרים בו

י התבוננות בתמונות "ע(מחקר זה על מנת לבחון בצורה איכותית את החומר הנוצר 

 .  כתוצאה מהריאקציה המתרחשת בין מרכיבי התערובת) המתקבלות בבדיקה

עד למועד הבדיקה , 105oC-י מדגמים שהתקבלו בבדיקת הבקיעה יובשו בתנור בחלק

כאשר פני הצד , לפני הבדיקה המדגמים צופו בפחמן והוכנסו למיקרוסקופ. במיקרוסקופ

 .השבור נבדקו במיקרוסקופ

 EDS (Energy Dispersiveי "אנליזה כימית  נקודתית במדגמים ע-כמו כן בוצעה מיקרו

Spectrometer) . טעות (מתצפיות ברזולוציה גבוהה ניתן לקבל הרכב כימי מדויק של החומר

 . מיקרון סביב הנקודה הנבדקת5 -בקוטר של כ, ]42) [1-2%יחסית של 

 

 ) (XRDX Ray Diffractionבדיקת  4.7.7

 בודקת את ההרכב המינרולוגי של  חומר באמצעות מעבר קרניים XRDבדיקת 

 . אלקטרומגנטיים באורכי גל קצרים דרכו המאפשרים בחינת המבנה האטומי והמולקולרי שלו

י אצטון על מנת להפסיק את "יובשו עחלקי המדגמים שהתקבלו בבדיקת החוזק בלא כלוא 

י המכון "הבדיקה בוצעה ע. הריאקציה המתרחשת עם המים ונטחנו לצורך ביצוע הבדיקה

 .6ניתוח התוצאות שהתקבלו נעשה בפרק , לחקר הסיליקטים בטכניון
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 סיכום 4.8

כמרכיב עיקרי בקשרן הידראולי נבחר . פרק זה תאר את החומרים שנבחנו במסגרת עבודה זו

צג הרכבו הכימי הנוצר בארץ והו, )במצב יבש( ישירות מהסילו נבדקפ ש"אפר פחם ממקור דרא

צורת (פ מערימה "ואפר דרא) ור שונהאפר ממק(הוצגו אפר ממקור אינדונזי כמו כן . ודירוגו

 .עליהם בוצעו מספר מצומצם של בדיקות לצורכי השוואה) אחסון שונה

 .זמני האשפרה וסוג האשפרה שבוצעו,  הבדיקותתכניתהפרק תאר בהרחבה את 

) 6 פרק -ללא הבדיקות הכימיות להן הוקדש פרק נוסף(הפרק הבא יציג את תוצאות הבדיקות 

 .ת והשוואתן לתקנים ומפרטים קיימים ברחבי העולםואת ניתוח התוצאו
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 הצגת התוצאות וניתוח :5 פרק

 כללי 5.1

הפרק מציג ניתוחים .  ואת ניתוחןתכנית המעבדתיתפרק זה מציג את תוצאות הבדיקות של ה

בין סוגי האפר שנבדקו וכולל התייחסות , השוואות בין הצירופים שנבדקו, גרפים, סטטיסטיים

 .AASHTOפ " עלאפיון חומרים מיוצבים

 

 ק" מת- רטיבות-בדיקת צפיפות 5.2

  רטיבות–בדיקת צפיפות  5.2.1

 רטיבות התחלתיים עבור אפר ממקור - מציגה את תוצאות בדיקת צפיפות5.1' טבלה מס

 . 5.1' התוצאות מוצגות גם בציור מס. פ עבור זמני אשפרה שונים"דרא

 

 .FAמי מדגב  התחלתיים רטיבות-תוצאות בדיקת צפיפות: 5.1' טבלה מס

. of FA specimenss moisture content test result-Dry density: .15Table  

  

 סימון מדגם
 

רטיבות . ת
 התחלתית

(%)  

 צפיפות יבשה 

)
3m

kg( 

14 1,250 
18 1,307 
20 1,329 
24 1,348 

FA(0) 
 

27 1,308 
18 1,263 
22 1,281 
23 1,360 
26 1,328 

FA(1) 

29 1,296 
18 1,310 
20 1,338 
24 1,374 
26 1,335 

FA(7) 

29 1,279 
16 1,286 
19 1,318 
24 1,344 
27 1,326 

FA(28) 

30 1,292 
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1,220

1,240

1,260

1,280

1,300

1,320

1,340

1,360

1,380

1,400

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ת.  רטיבות (%)

(k
g
/m

3 )
ת 
תי

חל
ת
ה
ה 
ש
ב
 י
ת
פו
פי
צ

FA(0) FA(1) FA(7) FA(28)
 

 .FA מדגמי עבור , כתלות בתכולת הרטיבותיבשההצפיפות  השתנות ה:5.1' ציור מס

. specimenscontent, for FA ry density versus moisture D :.15Figure  

 

 :מנתוני הטבלה והציור שלעיל ניתן להדגיש את הנקודות הבאות

 .24%ערכי הרטיבות האופטימאלית שהתקבלו עבור כל הבדיקות היו סביב ערך של  .1

הצפיפות הממוצעת , kg/m3 1,374 -לkg/m3 1,344ערכי הצפיפות  המקסימאלית נעים בין  .2

 .kg/m3 1,357היא  FAשהתקבלה עבור תערובות 

 

פ "רטיבות של צירופים שהכילו אפר דרא- מציגה את תוצאות בדיקת צפיפות5.2' טבלה מס

 . סיד וגבס, מהסילו
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פ סיד "עבור תערובות אפר פחם דרא,  תכולת רטיבות- יבשה תוצאות בדיקת צפיפות: 5.2' טבלה מס

 .וגבס

sults for South African Fly Ash, lime  moisture content test re-Dry density: .25Table 

and gypsum mixtures.  

 סימון מדגם
רטיבות התחלתית . ת

 תאופטימאלי
(%)  

 תצפיפות יבשה מקסימאלי

 )
3m

kg
( 

17 1,357 
20 1,376 
23 1,429 
26 1,381 

FA+10L  

30 1,335 
18 1,299 
21 1,331 
24 1,423 
27 1,359 

FA+10G 

29 1,329 
18 1,295 
21 1,330 
24 1,357 
27 1,327 

FA+6L+4G 

29 1,322 
16 1,317 
20 1,336 
24 1,411 
26 1,383 

FA+8L+2G 

29 1,328 

 

 

 מציג את גרפים של צפיפות מקסימאלית כתלות ברטיבות אופטימאלית עבור 5.2' ציור מס

 כמו כן מציג הציור גרפים טיפוסיים של חרסית שמנה ומצע .5.2' התוצאות שהוצגו בטבלה מס

 . 'סוג א
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FA FA+10L FA+10G FA+6L+4G FA+8L+2G A-7-6 חרסית מצע סוג א' 

חרסית 
A-7-6

מצע סוג 
א'

 

פ "אפר פחם דרא עבור צירופים של,  כתלות בתכולת רטיבות השתנות הצפיפות יבשה :5.2' ציור מס

 .סיד וגבס

Dry density versus moisture content, for South African Fly Ash, lime and : .25Figure 

gypsum mixture combinations. 

 

 : ניתן להתייחס לנקודות הבאות5.2'  וציור מס5.2' מטבלה מס

כפי שהתקבל , 24%סיד וגבס הנה , פ"הרטיבות האופטימאלית בצירופים שהכילו אפר דרא .1

 .פ בלבד"עבור תערובות עם אפר דרא

 .kg/m3 1,429- לkg/m3 1,357נעה בין , עבור הצירופים השונים, הצפיפות המקסימאלית  .2

,  ניתן לראות שהקשרן ההידראולי מצטופף פחות מחרסית ומחומר גרנולרי5.2מציור  .3

יותר מזה של החרסית " שטוחים"אולם יחד עם זאת ניתן לראות שבגרפים שהתקבלו הנם 

מה שמצביע על כך שקל יותר להדק את אפר הפחם על מנת להגיע , והחומר הגרנולרי

 .לצפיפותו המקסימאלית

 

כפי .  מציגה את תוצאות בדיקות צפיפות רטיבות בצירופים עם אפר אינדונזי5.3 'טבלה מס

סיד , קביעת נקודת האופטימום עבור צירופים שהכילו אפר אינדונזי, שניתן לראות בטבלה זו

 .פ שלושה מדגמים בלבד מפאת חוסר זמן"וגבס נעשה ע
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 .סיד וגבס, הכילו אפר פחם אינדונזי רטיבות עבור צירופים ש-תוצאות בדיקות צפיפות: 5.3טבלה 

 moisture content test results for Indonesian Fly Ash, lime and -Dry density: .35Table 

gypsum mixture combinations. 

 סימון מדגם
רטיבות . ת

התחלתית 
(%) 

 צפיפות יבשה
 התחלתית

)
3m

kg( 

20 1,231 
24 1,259 
27 1,283 
29 1,273 

FAI 

30 1,237 
24 1,231 
27 1,289 FAI+10L 
30 1,260 
25 1,304 
28 1,309 FAI+10G 
31 1,280 
24 1,265 
27 1,276 FAI+6L+4G 
30 1,241 
24 1,269 

26 1,287 FAI+8L+2G 

30 1,232 

 

 .פ מערימה"דרא רטיבות עבור אפר - מציגה את תוצאות בדיקת צפיפות5.4' טבלה מס

  

 .פ מערימה" רטיבות עבור אפר פחם דרא-תוצאות בדיקות צפיפות: 4.5טבלה 

South African  moisture content test results for conditioned -Dry density: .45Table 

Fly Ash . 

 סימון מדגם
רטיבות . ת

 התחלתית
(%)  

 צפיפות יבשה

)
3m

kg( 

23 1,157 
24 1,180 
28 1,211 
30 1,170 

FAC 

33 1,169 
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 מציג גרפים של צפיפות יבשה כתלות בתכולת רטיבות של צירופים שהכילו אפר 5.3' ציור מס

 .פ יבש מהסילו"בנוסף ניתן לראות גרף של אפר פחם דרא. פ מערימה"ושל אפר דרא, אינדונזי
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צ

FA FAI FAI+10L FAI+10G FAI+6L+4G FAI+8L+2G FAC
 

צירופי אפר פחם , פ מהסילו"עבור אפר דרא, ת רטיבות כתלות בתכול צפיפות יבשה :5.3' ציור מס

 .פ מערימה"ואפר דרא, אינדונזי סיד וגבס

Dry density versus moisture content, for dry South African Fly Ash, for : .35Figure 

Indonesian Fly Ash, lime and gypsum mixtures and for conditioned South African 

Fly Ash  

 

 : ניתן להדגיש את הנקודות הבאות5.3'  ומציור מס5.4- ו5.3מטבלאות 

פ מערימה "באפר דרא, 27%בצירופים שהכילו אפר אינדונזי הרטיבות האופטימאלית היא  .1

אפ בהם הרטיבות "לעומת זאת צירופים עם  אפר פחם דר. 28%הרטיבות האופטימאלית היא 

 .24%הייתה 

לעומת אפר ) kg/m3 1,211(פ מערימה "קסימאלית של אפר דראניתן לראות שוני בצפיפות המ .2

שינוי בשיטת הטיפול באפר ואחסנתו יצרו חומר בעל תכונות ). kg/m3 1,357(פ מהסילו "דרא

 .והוצגה צפיפות ממוכה יותר, שונות מהחומר המקורי

בין ערכי הצפיפות היבשה המקסימאלית שהתקבלו עבור צירופים שהכילו אפר אינדונזי נעו  .3

1,273 kg/m31,309 - ל kg/m3 . ערכים אלו שונים מאלו שהתקבלו עבור צירופים עם אפר גם

 .אם כי לא בצורה משמעותית, פ מהסילו"דרא
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 ק"בדיקת מת 5.2.2

ק שהתקבלו ברטיבות האופטימאלית עבור זמני אשפרה " מציגה את ערכי המת5.5טבלה 

 . שונים

 

 . עבור זמני אשפרה שוניםFA מדגמיב ק "מתתוצאות בדיקת : 5.5' טבלה מס

. at different curing times specimensAFfor  s test resultCBR: .55Table  

 סימון מדגם
 

  ק"מת
(%)  

FA(0) 240 

FA(1) 292 

FA(7) 412 

FA(28) 541 

 

שהתקבל ברטיבות אופטימאלית באפר ) ללא אשפרה וללא השרייה(ק מידי ממוצע "ערך מת

 .28%הוא פ "ממקור דרא

 .פ כתלות בזמן האשפרה"ק במדגמי אפר דרא" מציג את השתנות המת5.4' ציור מס
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 .פ"ק כתלות בזמן אשפרה במדגמי אפר פחם דרא" מת:5.4' ציור מס

.CBR versus curing time for South African Fly Ash: .45Figure  
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 :דות הבאות ניתן להדגיש את הנקו5.4'  וציור מס5.5' מנתוני טבלה מס

ערכי , ככל שזמן האשפרה גדל, ק"על תוצאות המתמשמעותית זמן האשפרה משפיע  .1

 . ק גדלים"המת

המכילות סיד  ) FABM(  לתערובות קשרניות עם אפר פחם מרחף 30פ מראה מקום  "ע .2

 זמן קצר  כברואפר פחם צריכה להיות יציבות מכאנית המתאימה לשאת עומסי תנועה

שמתבצעת מיד לאחר הידוק , ק מידי"י בדיקת מת"ת זו נבדקת עיציבו. לאחר שהודקו

ק המידי יהיה לכל "בתערובות קשרניות ללא אגרגטים הדרישה היא שערך המת. החומר

פ התוצאות שהתקבלו ניתן לראות שאפר "ע. 40%- אולם עדיף שיהיה גבוה מ25%הפחות 

 .25%ק של "פ אכן עומד בדרישה למינימום מת"הפחם הדרא

 בערך מהערך 9פי  ימי השריה גדול 4 לראות שהערך שמתקבל ללא אשפרה ולאחר ניתן .3

כחומר זוהי הוכחה ברורה לכך שאפר הפחם המרחף מתנהג . ק המיידי"המתקבל במת

 .  המסוגל להתחזק גם מתחת למיםהידראולי

 

של , עבור זמני אשפרה שונים, ק ממוצעים" מציגה את תוצאות בדיקת המת5.6' טבלה מס

 .סיד וגבס, פ מהסילו"רופים שהכילו אפר דראצי

 

 .פ מהסילו סיד וגבס"עבור צירופי אפר פחם דרא,  ממוצע ק"תוצאות מת: 6.5' טבלה מס

Average results of CBR test, for dry South African Fly Ash, lime and : .65Table 

gypsum mixtures.  

 סימון מדגם
 

 (%)ק ממוצע "מת
 

FA+10L (0) 221 

FA+10L (1) 255 
FA+10L (7) 294 
FA+10L (28) 281 
FA+10G(0) 164 

FA+10G(1) 200 

FA+10G(7) 372 
FA+10G(28) 396 

FA+6L+4G(0) 156 

FA+6L+4G(7) 361 
FA+8L+2G(0) 296 

 

ניתן לראות כי במרבית הצירופים קיים  , 5.5' ק שהתקבלו לעיל ומטבלה מס"מהערכי המת

עבור . ללא אשפרהק של מדגמים " המתבמדגמים שעברו אשפרה לעומתק "י המתערכבגידול 

-גידול של כ(ק אינם משתנים בצורה משמעותית " שערכי המת תקבל הFA+10Lהצירוף של 
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המצאות הריאקציה הפוצולנית בשלביה , ככל הנראה, הסיבה לכך היא)  לאחר שבוע ימים33%

 . כבויההתחלתיים אפר הפחם לא הגיב עם הסיד ה

תערובות של אפר פחם וסיד ידועות בספרות כתערובות שהריאקציה בהם מתרחשת באיטיות 

ולכן אין שוני משמעותי בין התוצאות המתקבלות לאחר שבוע ) יכולה להמשך מספר חודשים(

ק לאחר יום אשפרה הוא " הגידול במתFA+10Gלעומת זאת בצירוף של . ולאחר חודש ימים

הגבס מגיב עם אפר הפחם כבר בימים הראשונים , כמצופה. 120%-ע בכולאחר שבו , 21%-בכ

גם כן מראה גידול של  FA+6L+4Gהצירוף של . לאחר ההידוק ומקנה לתערובת חוזק התחלתי

 גבס תורמת לחוזק התערובת כבר 4%ככל הנראה תוספת של .  לאחר שבוע אשפרה131%-כ

 .בימים הראשונים

ק ברטיבות אופטימאלית עבור צירופים " בדיקת המת מציגה את תוצאות5.7' טבלה מס

 .ק בצירופים אלו בוצעה ללא אשפרה"בדיקת המת, שהכילו אפר פחם ממקור אינדונזי

 

 .סיד וגבס, ק עבור צירופים שהכילו אפר פחם אינדונזי"תוצאות בדיקות מת: 7.5טבלה 

. mixtures gypsumCBR test results for Indonesian Fly Ash, lime and: .75Table  

 סימון מדגם
 ק "מת

(%) 

FAI (0) 128 

FAI+10L(0) 60 

FAI+10G(0) 72 
FAI+6L+4G(0) 97 
FAI+8L+2G(0) 90 

 

ברטיבות , ללא אשפרה, פ מערימה"ק עבור מדגם של אפר פחם דרא"תוצאת המת

 .59%אופטימאלית הנה 

שפרה אין השפעה של התוספים  ניתן לראות שכאשר המדגמים אינם עוברים א5.7' מטבלה מס

ככל הנראה , FAIק הגבוה ביותר התקבל עבור הצירוף "ערך המת. על האפר האינדונזי

 .  הנה קטנהתרומה של הסיד והגבס בשלב זה של ההתקשרותה

. ללא אשפרה, ק עבור שלושת סוגי אפר הפחם שנבדקו" מציג את תוצאות המת5.5 'ציור מס

 פרמטרים שני. פ מהסילו הנו בעל תסבולת גבוהה ביותר"דראניתן להדגיש מציור זה שאפר 

 נמצאו כמשפיעים על , מקור האפר ושיטת הטיפול המקדים,חשובים שנבדקו במחקר זה

 4ופי  FAI - מזה שהתקבל ב2 היה גבוה פי FAערך המתק בצירוף . תכונות החומר המיוצב

 . FAC -בערך מהערך שהתקבל ב



 
75

59%

240%

121%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

FAC FAI FA

סוג האפר

 (%
 ) 
ק
"
ת
מ

 

 . ימי השרייה כתלות בסוג האפר4ק לאחר "תהשתנות המ: 5.5' ציור מס

. CBR values versus Fly Ash typeThe change in: .55Figure  

 

 

 ק "מת-רטיבות-סיכום בדיקות צפיפות 5.2.3

לקבוע את צפיפותו , בוצעה על מנת לאפיין את החומר המיוצב רטיבות -בדיקת צפיפות .1

 . ים לשאר הבדיקותם יהודקו המדגמבההמקסימאלית ורטיבותו האופטימאלית ש

-ק גבוהים מ" הפגינו ערכי מת, השונים עם סיד וגבסצירופיופ מהסילו ו" אפר פחם דרא .2

 ימי השרייה 4אפר הפחם נמצא הידראולי והגדיל את חוזקו לאחר .  ללא אשפרה100%

ערכי החוזק . זמן האשפרה נמצא חיוני ותרם לעלייה בחוזק של הצירופים השונים. במים

ככל , הסיבה לכך. כמו שאר הצירופים,  לא השתנו במידה רבהFA+10Lשל הצירוף 

הנראה היא שהריאקציה המתרחשת הנה איטית והחוזק המתקבל הוא בעיקר בשל 

 .הצטופפות החומר ופחות בשל הריאקציה הפוצולנית בין הסיד לאפר הפחם

ק שהתקבלו "ערכי המת. ק של הקשרן"למקור אפר הפחם השפעה על תוצאות המת .3

. פ"עותית מאלו שהתקבלו באפר דראצירופים עם אפר אינדונזי היו שונים בצורה משמב

או עם אפר , פ"ם אפר דראק בצירופים זהים  ע"מציג את ערכי המת, בהמשך, 5.6' ציור מס

כמו .  על התוצאות שמתקבלות משמעותיתלמקור האפר השפעהניתן ללמוד כי . אינדונזי

 השפעה על אין עדיין לסיד ולגבס) ללא אשפרה(עה הבדיקה כן ניתן ללמוד כי בשלב בו בוצ

 .ק"האפר האינדונזי ותוספת שלהם לקשרן אינה משפרת את תוצאות בדיקת המת
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ככל , לשיטת הטיפול המקדים באפר הייתה השפעה הן על ירידה בצפיפות המקסימאלית .4

על אוויר והן כתוצאה מהשינויים הכימיים שעבר החומר עקב הרטבתו וחשיפתו ל, הנראה

יש לציין שהבדיקה באפר מערימה הייתה מצומצמת ולכן לא ניתן להסיק . ק"ירידה במת

 . מסקנות חד משמעיות מבדיקה זו

סיד , פ מהסילו"ק שהתקבלו עבור צירופים שהכילו אפר ממקור דרא"המתבדיקת תוצאות  .5

ערכים . מיסעהמהמקובל לאפיון חומרי ) 100%-מעל ל(ק גבוהים "וגבס הפגינו ערכי מת

לעומת . אלו אינם יכולים לשמש לתכנון מבנה מיסעה ולכן אינם בעלי משמעות תכנונית

 ניתן לראות שערכי ,או של אפר מערימה, זאת בצירופים של אפר אינדונזי סיד וגבס

ערכים אלו מתאימים לערכים המתקבלים . 100%-ק שהתקבלו הנם נמוכים מ"המת

ק מוגבלת ואינה יכולה לשמש לכל סוגי " שבדיקת המתנמצא. או תשתית, בחומרי מצע

 . האפר ולכן לא מומלץ להשתמש בה לאפיון חומרים קשרניים
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 . ימי השרייה כתלות בסוג האפר ובצירוף4ק לאחר "השתנות המת: 5.6' ציור מס

.The change in CBR values versus Fly Ash type and combination: .65Figure  

 

 ק בלא כלואבדיקת חוז 5.3

 תוצאות הבדיקה וניתוח 5.3.1

עבור צירופים )  מדגמים3של ( מציגה את ערכי החוזק בלא כלוא הממוצעים 5.8' טבלה מס .א

המדגמים הוכנו בתכולת רטיבות . בזמני אשפרה שונים, סיד וגבס, פ מהסילו"של אפר דרא

 .24%אופיטימאלית של 
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 .פ" עם אפר פחם דראיםצירופתוצאות בדיקת חוזק בלא כלוא ב: 8.5' טבלה מס

 ahAly outh African FS ofUnconfined compressive strength test results : .85Table 

mixture combinations. 

 סימון מדגם
 רטיבות. ת

 ממוצעת
(%) 

 צפיפות יבשה
 ממוצעת

)
3m

kg
( 

חוזק בלא כלוא 
 ממוצע
(MPa) 

סטיית 
 תקן

(MPa) 

מקדם 
 שונות
%)( 

FA(0) 24 1341 0.2 0.02 8 
FA(1) 23 1339 1.0 0.07 7 
FA(7) 24 1347 7.6 0.03 0.5 
FA(28) 23 1359 12.7 0.29 2 

FA+10L (0) 23 1375 0.3 0.04 14 
FA+10L (1) 24 1377 0.8 0.02 2 
FA+10L (7) 23 1371 7.5 0.15 2 
FA+10L (28) 24 1371 11.8 0.74 6 
FA+10G(0) 23 1361 0.3 0.03 11 
FA+10G(1) 24 1353 0.7 0.04 7 
FA+10G(7) 24 1362 9.7 1.41 15 
FA+10G(28) 23 1365 13.4 0.73 5 

FA+6L+4G(0) 24 1362 0.3 0.03 8 
FA+6L+4G(1) 23 1384 2.6 0.08 3 
FA+6L+4G(7) 25 1368 8.4 0.36 4 
FA+6L+4G(28) 23 1363 13.9 0.20 1 
FA+8L+2G(0) 23 1389 0.2 0.02 8 
FA+8L+2G(1) 24 1371 2.0 0.05 2 
FA+8L+2G(7) 23 1377 13.4 1.03 8 
FA+8L+2G(28) 23 1347 22.4 0.69 3 

 

סיד , לופ מהסי" מציג את השתנות החוזק בלא כלוא בצירופים שהכילו אפר דרא5.7' ציור מס

ל הצירופים השונים  השינוי בערכי החוזק ש,5.8 ומטבלה  זהציורכפי שניתן לראות מ. וגבס

הריאקציה הכימית על בשלב הראשוני אין עדיין השפעה של . אינם משמעותיים, ללא אשפרה

)  בערך7פי (לאחר יום אחד של אשפרה ניתן לראות עליה משמעותית . תוצאות החוזק

 העלייה הייתה FA+10G - וFA+10L ואילו בצירופים FA+8L+2G - וFA+6L+4Gבצירופים 

   ניתן לראות שהצירוף, יום28לאחר שבוע ולאחר , גם בהמשך האשפרה.  2בערך פי 

FA+8L+2G מזה שהתקבל עבור הצירוף 1.76פי , נתן את החוזק הגבוה ביותר FA . שאר

אולם העלייה , או גבס העלו אמנם  את החוזק בלא כלוא/פ עם סיד ו"הצירופים של אפר דרא

של גבס הנה אופטימאלית ומצליחה לספק   2%ייתכן שתוספת של . הייתה פחות משמעותית

בדיקה של הריאקציות המתרחשות בתערובת זאת . לתערובת את החוזק ההתחלתי הרצוי

 .נעשתה במסגרת המחקר ותוצג בפרק הבא
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 .פ"עבור צירופים עם אפר דראהשתנות החוזק בלא כלוא כתלות בזמן האשפרה : 5.7' ציור מס

sive strength versus curing time for South African Unconfined compres: 7.5Figure 

FA combinations. 

 

על מנת לבדוק אם קיים קשר בין תוצאות החוזק של הצירופים השונים נעשה ניתוח  .ב

 נעשתה בהנחה הההשווא.  למדגמים בלתי תלוייםFסטטיסטי של השונות באמצעות מבחן 

 .תשחמש הצירופים שנבדקו  מתפלגים נורמאלי

שערת האפס שנבדקה היא שערכי החוזק שמתקבלים לאחר אותו מספר של ימי אשפרה               ה

 :זהים

Ho= µ1=µ2=µ3=µ4=µ5                                                                                                                               (5.1) 

H1= not Ho 
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 :רכאש

µ-ממוצע ערכי החוזק עבור תערובת מסוג  (i=1,…,5) i. 

 עבור כל אחד מימי Excel באמצעות תוכנת Anova Single Factor -ניתוח השונות בוצע ב

שהיחס עבור כל ימי האשפרה התקבל . (α=0.05) 95%ברמת דיוק של ) 0,1,7,28(האשפרה 

Fשהתקבל במבחן גבוה מ -Fת השערת האפס לפיה קיים  קריטי ומכאן שניתן לדחות א

כלומר הצירופים . 95%קשר בין תוצאות החוזק של הצירופים השונים ברמת מובהקות של 

השונים אינם שייכים לאותה אוכלוסיה וניתן לנתח בנפרד כל אחד מהצירופים ולהשוות 

 .1בנספח תוצאות ניתוח השונויות מובאות . בניהם

בצירופים )  מדגמים2של ( כלוא הממוצעים  מציגה את ערכי החוזק בלא5.9' טבלה מס .ג

 .סיד וגבס, שהכילו אפר ממקור אינדונזי

 

 .סיד וגבס,  תוצאות בדיקת חוזק בלא כלוא בצירופים שהכילו אפר פחם אינדונזי:9.5' טבלה מס

Unconfined compressive strength test results for Indonesian Fly : .95Table 

Ash, lime and gypsum mixtures. 

 

 סימון מדגם

 רטיבות. ת
  ממוצעת
(%) 

 צפיפות יבשה
 ממוצעת

)
3m

kg
( 

חוזק בלא כלוא 
 ממוצע
(MPa) 

FAI(1) 26 1,244 0.2 
FAI(7) 26 1,261 0.9 
FAI(28) 27 1,259 1.1 

FAI+10L (1) 28 1,238 0.4 
FAI+10L (7) 27 1,347 1.6 
FAI+10L (28) 28 1,242 2.8 

FA+10G(1) 27 1,277 0.3 
FAI+10G(7) 27 1,268 1.2 
FAI+10G(28) 28 1,240 2.5 

FAI+6L+4G(1) 27 1,232 0.5 
FAI+6L+4G(7) 27 1,239 3.7 
FAI+6L+4G(28) 27 1,253 7.9 
FAI+8L+2G(1) 28 1,236 0.4 
FAI+8L+2G(7) 27 1,233 3.3 
FAI+8L+2G(28) 28 1,251 4.6 
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פ ושל אותם צירופים " מציג את ערכי החוזק בלא כלוא של צירופים עם אפר דרא5.8' ציור מס

 .עם אפר אינדונזי
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פ ועם "עבור צירופים עם אפר פחם דרא, חוזק בלא כלוא ממוצע כתלות בזמן אשפרה: 8.5' ציור מס

 .אפר אינדונזי

 South African forUnconfined compressive strength versus curing time : 8.5Figure 

Fly Ash and of Indonesian Fly Ash combinations. 

יש יתרון , ק"כמו בבדיקת המת, להדגיש שגם כאןו  ללמוד ניתן5.8 ומציור 5.9מטבלה 

החוזק . פ על פני שימוש באפר ממקור אינדונזי בתוצאות החוזק"לשימוש באפר פחם דרא

דבר ,  ימי אשפרה28 לאחר FA של מדגם  בערך מחוזקו11.5  היה נמוך פי FAIשל מדגם 

 67%- הגדיל את חוזקו בכFAמדגם . מעיד על חשיבות כמות הסיד החי הנמצאת באפר זה

-לעומת זאת חוזקו של האפר האינדונזי עלה רק בכ,  ימי אשפרה28- ימי אשפרה ל7-מ

יה פ מעיד על כך שלאפר תכונות צמנטצ"הגידול המשמעותי בחוזקו של האפר הדרא. 20%

הפאזה הזכוכיתית באפר מגיבה עם הסיד החי הפעיל ונוצרת , עצמית טובות יחסית

 .ריאקציה שתוצריה תורמים להתפתחות החוזק במדגם

 ימי 28 מציג את תוצאות החוזק של צירופים שהכילו אפר אינדונזי לאחר 5.9' ציור מס .ד

בה יותר מאשר תוספת של סיד וגבס לאפר האינדונזי הנה משמעותית במידה ר. אשפרה

הסיד והגבס משפרים בצורה ניכרת , היות והאפר האינדונזי אינו אקטיבי. פ"לאפר הדרא

 מזה שהתקבל 7.18 היה גדול פי FAI+6L+4Gהחוזק של הצירוף . את חוזקו של אפר זה

 )1.09פ הגידול היה פי "באפר דרא (FAIעבור 
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 28לאחר , סיד וגבס, פר פחם אינדונזיחוזק בלא כלוא עבור צירופים שהכילו א: 5.9' ציור מס

 .ימי אשפרה

Indonesian Fly Ash, lime and for Unconfined compressive strength : .95Figure 

gypsum mixture combinations, after 28 days of curing. 

 

של מדגמי אפר )  מדגמים2של ( מציגה את ערכי החוזק בלא כלוא הממוצעים 5.10טבלה  .ה

 .ימה שהודקו ברטיבות אופטימאלית ולצפיפות מקסימאליתמער

 

 .פ מערימה" תוצאות בדיקת חוזק בלא כלוא של אפר דרא:10.5' טבלה מס

Unconfined compressive strength test results for conditioned South : 10.5Table 

Africa Fly Ash. 

 

 רטיבות. ת סימון מדגם
 ממוצעת
(%) 

 צפיפות יבשה
 וצעתממ

)
3m

kg
( 

חוזק בלא כלוא 
 ממוצע
(MPa) 

FAC(28) 29 1195 0.7 
FAC+6L+4G(28) 28 1185 5.6 
FAC+8L+2G(28) 29 1177 5.7 
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פ מהסילו ושל צירופים " מציג את החוזק בלא כלוא של צירופים עם אפר דרא5.10' ציור מס

 . ימי אשפרה28לאחר , פ מערימה"עם אפר דרא
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, או מערימה, פ מהסילו"חוזק בלא כלוא עבור צירופים שהכילו אפר פחם דרא: 5.10' ציור מס

 . ימי אשפרה28לאחר , סיד וגבס

outh African  Fly Ash from S forUnconfined compressive strength : .105Figure 

the silo or conditioned, lime and gypsum mixtures, after 28 days of curing. 

 

 

קיימת , לפני השימוש בוש, ק"גם כאן כמו בבדיקת המת,  ניתן לראות5.10 ומציור 5.10מטבלה 

האפר בזמן האחסון . על תוצאות החוזק בלא כלוא, השפעה שלילית של אחסון האפר בערימה

פ ששהה בסילו עד " מאפר דרא21מאבד את יכולת הצמנטציה העצמית שלו וחוזקו נמוך פי 

 חוזק הצירוף.  לאפר מערימה מקטינה את הפערים תוספת של סיד וגבס.לבדיקה

FAC+8L+2G צירוף בו,  מאותו צירוף עם אפר מהסילו3.8 קטן פיFAC+6L+4G 2.5 קטן פי 

תרומת הסיד והגבס הנה , כמו באפר האינדונזי, גם כאן. מאותו צירוף עם אפר מהסילו

 . בערך לעומת אותו האפר ללא תוספים9משמעותית ביותר ומשפרת את חוזקו של האפר פי 

 



 
83

 השוואת תוצאות הבדיקה למראי מקום נוספים 5.3.2

  שוניםמקורות תוצאות חוזק בלא כלוא של מדגמי אפר פחם מרחף מציג מ46 מראה מקום .א

.  הגלילים ששימשו לבדיקת החוזק ותנאי ההידוק היו דומים למחקר זהמידות. ]1-7[

- ובלחות יחסית השווה ל,21oC- ימי אשפרה ב28-ותוצאות החוזק שהתקבלו לאחר שבוע 

ניתן לראות שערכי החוזק שהתקבלו עבור התערובת  . 5.11'  מסלהמובאות בטב, 100%

FA דומים לערכים שהתקבלו עבור FA-5 שסווג כאפר מסוג C . כמו כן ניתן לראות שעבור

-FA שהתקבל עבור ערך החוזק.  ערכי החוזק בלא כלוא היו נמוכים יותרF-האפר שסווג כ

 בטבלה לאחר שבוע אשפרה מתאים לערך החוזק הממוצע שהתקבל עבור אפר אינדונזי 2

)0.91MPa(. 

 

 ].46[ חוזק בלא כלוא של אפר פחם מרחף :5.11' טבלה מס

].46 [shAly  Unconfined compressive strength of F :1.15Table  

 סימון אפר הפחם
 ASTMסווג האפר לפי 

C618 

 7ק בלא כלוא לאחר חוז

 (MPa)ימי אשפרה 

חוזק בלא כלוא לאחר 

 (MPa) ימי אשפרה 28

FA-1 C 4.4 12.5 

FA-2 F 0.9 לא נבדק 

FA-3 F 5.2 7.3 

FA-4 F 6.0 4.4 

FA-5 C 7.7 11.5 

FA-6 C 12.3 15.4 

FA-7 
לא סווג בשל תכולת פחם 

 16%-לא שרוף השווה ל
0.3 1.0 

 

 

אר את החוזק בלא כלוא כתלות בזמן האשפרה עבור קשרנים מת] 47 [5.11' ציור מס .ב

ניתן לראות . לפי התקן האוסטרי לצמנט, ועבור סוגים שונים של צמנט,  שוניםםהידראוליי

 לאחר שבוע 10-20MPa נעים בתחום של בין HRB -שערכי החוזק של קשרנים הידראולים

התקבלו עבור התערובת של ערכי החוזק ש.  ימי אשפרה28 לאחר 28-38MPaאשפרה ובין 

FA+8L+2G) אם כי נמוכים במקצת, היו דומים) הנקודות השחורות בגרף . 
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של צמנטים וקשרני כבישים  )לפי התקן האוסטרי לצמנט(חוזק בלא כלוא : 15.1' ציור מס

 ].47 [םהידראוליי

of ) ng to the Austrian cement standardaccordi(Compressive strengths :  .11 5Figure

cements and hydraulic road binders [47]. 

 

 מספר דוגמאות של ערכי חוזק טיפוסיים המקובלים ציגות מ5.15 עד 5.12טבלאות  .ג

 :במדינות שונות

ערכי החוזק בלא כלוא של חומרי מצע מיוצבים כפי שמופיעים במדריך לתכנון  )1

כפי שניתן לראות בטבלה זו . 5.12' מופיעים בטבלה מס] 48[מיסעות האוסטרלי 

 28ערכי החוזק המופיעים בטבלה הנם לאחר , קיימות  שלוש רמות שונות של ייצוב

 ).100mmx100mm(ימי אשפרה במדגמים קובייתיים 

 

 ].48[ ערכי חוזק טיפוסיים באוסטרליה בתלות בכמות הקשרן :12.5' טבלה מס

perties of modified, lightly bound and heavily bound materials ypical proT: 12.5Table 

in Australia [48]. 

 (MPa)חוזק לתכנון  דרגת הקשרן

 0.7<UCS<1.5 (Modified)מותאם 

 1.5<UCS<3 (Lightly bound)מעט קשרן 

 UCS>3 (Bound)קשרן 
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יוצבים בצמנט מציגה את ערכי החוזק בלא כלוא של חומרי מצע מ 5.13' טבלה מס )2

דרגת הייצוב הגבוה ]. 49[פ "כפי שמופיעים במדריך לחומרי סלילה של מדינת דרא

 .C4 והנמוכה ביותר הנה C1ביותר הנה 

 

 ].49[פ " ערכי חוזק בלא כלוא מומלצים לחומרים מיוצבים במדינת דרא:5.13' טבלה מס

ials in South Africa ecommended UCS strengths for stabilized materR: 3.15Table 

[49]. 

 (MPa)חוזק בלא כלוא 
 סוג החומר

 מקסימום מינימום

C1 6 12 

C2 3 6 

C3 1.5 3 

C4 0.75 1.5 

 

 

 מציגה את ערכי החוזק בלא כלוא של חומרי מצע מיוצבים כפי 5.14' טבלה מס )3

 לשימוש FHWA (Federal Highway Administration) -י מדריך ה"שמומלץ ע

גם לפי מדריך זה הייצוב נחלק לשלוש רמות ]. 8[פחם לייצוב חומרי מצע באפר 

 .38°Cשל '  ימי אשפרה בטמפ7החוזק בלא כלוא הנו לאחר , בהתאם לאיכות הייצוב

 

 ].8[ערכי חוזק בלא כלוא מומלצים לחומרים מיוצבים : 45.1' טבלה מס

].8[terials ecommended UCS strengths for stabilized ma R:4.15Table  

 (MPa)חוזק בלא כלוא  איכות הייצוב

 6.9 -גבוה מ גבוהה

 4.5-6.9 ממוצעת

 2.8-4.5 נמוכה
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 מציגה את הדרישות לחוזק בלא כלוא של מצע מיוצב בצמנט לפי 5.15טבלה  )4

 7-הטבלה מתייחסת ל]. 50. מ.מ[בבריטניה "  חומרי מצע-מפרט לעבודות כבישים"ה

  . האגרגטים פ דירוג"ע )CBM 1-5(ם מיוצבים בצמנט סוגים שונים של אגרגטי

 

 ].50[חומרי מצע ותשתית מיוצבים בצמנט ל  המפרט הבריטידרישות: 5.15' טבלה מס

].50[ cement bound sub base and base materials forequirements r  British:5.15Table  

 ימי אשפרה 7 אחרחוזק בלא כלוא מינימלי ל

(MPa) סוג 
  מדגמים5ממוצע של  פ מדגם אחד"ע

CBM1 2.5 4.5 

CBM1A 6.5 10.0 

CBM2 4.5 7.0 

CBM2A 6.5 10.0 

CBM3 6.5 10.0 

CBM4 10.0 15.0 

CBM5 20.0 13.0 

  

 

 לבין תוצאות החוזק שהתקבלו בעבודה 5.12-5.15בהשוואה בין הערכים  שהוצגו בטבלאות 

 בדרישות של המדינות השונות  יפהעומד) FAרובת תע(פ "זאת ניתן להסיק שאפר הפחם הדרא

האפר האינדונזי בתוספת סיד . ובחלקן אפילו עבור הסיווג הגבוה ביותר, לחוזק בלא כלוא

 בדרישות של המדינות שהוצגו   גם הוא עומד FAI+6L+4G, FAI+8L+2Gוגבס בצירופים 

עלות תוספת של סיד וגבס יתכן מאוד שמבחינת ה. אולם בדרגת הייצוב הנמוכה ביותר, לעיל

 . כלכליתבלתילאפר זה תהיה 

 

 סיכום 5.3.3

פ ועבור צירופים שונים של אפר זה עם סיד וגבס "התוצאות שהתקבלו עבור אפר דרא

מבדיקת החוזק ניתן ללמוד . מתאימות למפרטים ולדרישות של מדינות שונות ברחבי העולם

תוספת . ת מצע במיסעה גמישה מתאימה לשמש כקשרן הידראולי ולתפקד כשכבFAשתערובת 

צירוף של . של סיד וגבס משפרים את תכונותיו של הקשרן ומעלים את החוזק בלא כלוא

FA+8L+2G אולם יש להתחשב בעלות כלכלית נוספת ,  נמצא בעל החוזק הגבוה ביותר

כאשר יעשה שימוש בקשרן בשטח יהיה צורך להתחשב  בכך שהחוזק . בשימוש בתוספים

,  תועלת-לאחר בחינת עלות,  שונה מזה שהתקבל במעבדה ולכן יתכן והמהנדסשיתקבל יהיה

 .יבחר להשתמש דווקא בצירוף המכיל סיד וגבס כתוספים ולא באפר הפחם הנקי
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פ לאפר אינדונזי  ניתן ללמוד על חשיבות תכולת הסיד החי באפר "בהשוואה בין אפר דרא

פת סיד וגבס לאפר אינדונזי הנה תוס. הפחם והשפעתו על תוצאות החוזק בלא כלוא

פ "לעומת זאת נמצא שלאפר דרא. משמעותית יותר ומשפרת את תכונותיו בצורה ניכרת

 .מהסילו תכונות צמנטציה עצמית המאפשרות לו להתחזק ככל שזמן האשפרה עולה

פ מערימה ניתן לראות את היתרון הרב הטמון "פ יבש לאפר דרא"בהשוואה בין אפר דרא

תהליך . ולהיחלשותשלא הורטב ולכן לא עבר תהליך של קרבונציה הגורם , פר יבשבשימוש בא

מתרחש בצורה האופטימאלית כאשר האפר בו נעשה , ריאקציה פוצולנית, של צמנטציה

 .שמרכיביו לא עברו ריאקציות כלשהן לפני השימוש בו, השימוש הנו יבש
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 ניסיון הבקיעה  5.4

 תוצאות הבדיקה וניתוח 5.4.1

 פ סיד וגבס" אפר דראצירופים של )1

עבור )  מדגמים3( מציגה את הערכים הממוצעים של תוצאות הבדיקה 5.16  'מסטבלה  .א

 . בזמני אשפרה שונים, סיד וגבס, פ מהסילו"צירופים שהכילו אפר דרא

 

 .סיד וגבס, פ"ממוצע תוצאות ניסיון הבקיעה בצירופים שהכילו אפר פחם דרא: 65.1' טבלה מס

outh African Fly Ash' lime and gypsum Sitting test results for Spl:  6.15Table 

mixtures. 

 

 סימון מדגם

 רטיבות. ת
  ממוצעת
(%) 

 צפיפות יבשה
 ממוצעת

)
3m

kg
( 

 למתיחהחוזק 
 ממוצע
(MPa) 

סטיית 
 תקן

(MPa) 

מקדם
 שונות
(%) 

FA(1) 24 1,364 0.12 0.02 15 
FA(7) 24 1,361 1.05 0.01 1 
FA(28) 23 1,384 1.81 0.08 4 

FA+10L (1) 24 1,384 0.15 0.03 18 
FA+10L (7) 23 1,417 1.40 0.03 2 
FA+10L (28) 23 1,411 1.71 0.30 18 
FA+10G(1) 24 1,359 0.31 0.01 4 
FA+10G(7) 24 1,355 1.29 0.07 5 
FA+10G(28) 24 1,353 2.05 0.12 6 

FA+6L+4G(1) 23 1,382 0.33 2*10-3 1 
FA+6L+4G(7) 24 1,386 1.25 0.05 4 
FA+6L+4G(28) 22 1,363 1.93 0.15 8 
FA+8L+2G(1) 24 1,411 0.39 0.02 5 
FA+8L+2G(7) 24 1,400 1.03 0.11 11 
FA+8L+2G(28) 24 1,391 1.84 0.18 10 

 

 בזמן  מציג את הערכים הממוצעים של בדיקת החוזק בבקיעה כתלות5.12' ציור מס

ניתן לראות  ,בניגוד לתוצאות שהתקבלו בבדיקת הלחיצה בלא כלוא .האשפרה

עבור שבוע אשפרה התקבל חוזק .  היה דומה מאוד בכל הצירופיםשהחוזק למתיחה

 יום הצירופים השונים נתנו חוזק למתיחה 28 ועבור 1MPaלמתיחה סביב ערך של 

 .2MPaסביב ערך של 
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 .סיד וגבס, פ"ה ממוצע כתלות בזמן האשפרה לצירופים של אפר דרא חוזק למתיח:25.1' ציור מס

 for South Africa Fly Ash, Average tensile strength versus curing time :2.15Figure 

lime and gypsum mixture combinations. 

בוצע ניתוח של השונות על מנת , בדיקת החוזק בלא כלואבדומה ל, עבור בדיקה זו .ב

 Anova Singleי "הניתוח נעשה ע. ק האם קיים קשר בין הצירופים השוניםלבדו

Factor בתוכנת Excel . מראות שלא נמצא קשר בין ו, 1 בנספחמובאות התוצאות

 28לעומת זאת לאחר . השונות של הצירופים השונים לאחר יום ולאחר שבוע אשפרה

כפי שניתן . תה אוכלוסיהכלומר הם מאו, ימי אשפרה נמצא שקיים קשר בין הצירופים

 ימי אשפרה של 28 - קיימת חפיפה בסטיית התקן שהתקבלה ב5.13' לראות בציור מס

 .לעומת שאר ימי האשפרה, הצירופים השונים

בין  משמעותיעל סמך התוצאות שהתקבלו בניסיון הבקיעה לא ניתן לומר שיש הבדל 

נהגות דומה במתיחה ולכן לכל הצירופים הת.  ימי אשפרה28הצירופים השונים לאחר 

 .לא ניתן להתייחס לניתוח של כל צירוף בנפרד

 

 צירופים של אפר אינדונזי סיד וגבס )2

עבור )  מדגמים2של ( מציגה את הערכים הממוצעים של תוצאות הבדיקה 5.17' טבלה מס

" לא ניתן למדוד"במקומות בהם מופיע , בטבלה. סיד וגבס, צירופים שהכילו אפר אינדונזי

 ולא ניתן היה למדוד אותו במדויק עם kPa4 -וונה היא שהחוזק למתיחה היה נמוך מ הכ

 .הציוד המעבדתי  ששימש לבדיקה
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 . תוצאות ניסיון הבקיעה בתערובות עם אפר פחם אינדונזי:75.1' טבלה מס

.Splitting test results for Indonesian Fly Ash mixtures:  7.15Table  

 סימון מדגם
 יבותרט. ת

(%) 

 צפיפות יבשה

)
3m

kg
( 

למתיחה חוזק 

 לא ישירה

(MPa) 

למתיחה חוזק 

 לא ישירה

 ממוצע

(MPa) 

FAI(7) לא ניתן למדוד 

FAI(28) לא ניתן למדוד 

FAI+10L(7) לא ניתן למדוד 

FAI+10L (28) 26 1,307 0.095 0.093 

FAI+10G(7) לא ניתן למדוד 

FAI+10G(28) 27 1,306 0.1 0.12 

FAI+6L+4G(7) 27 1,294 0.3 0.34 

FAI+6L+4G(28) 27 1,273 0.7 0.73 

FAI+8L+2G(7) 27 1,300 0.1 0.14 

FAI+8L+2G(28) 27 1,210 0.4 0.44 

 

פ " מציג ערכים ממוצעים של החוזק למתיחה בצירופים עם אפר דרא5.14' ציור מס

ניתן לראות שערכי החוזק למתיחה של . פרה ימי אש28וצירופים עם אפר אינדונזי לאחר 

ניתן , כמו בבדיקות הקודמות, אולם גם בבדיקה זו, צירופים עם אפר אינדונזי נמוכים יותר

לראות שכאשר מוסיפים לאפר האינדונזי סיד וגבס קיימת עלייה משמעותית בחוזק 

פר אינדונזי תוצאות החוזק למתיחה שהתקבלו עבור צירופים עם א, יחד עם זאת. למתיחה

 44מראה מקום , לדוגמא, הנם נמוכים יחסית לערכים המומלצים בחומרים מיוצבים

 . ימי אשפרה במצע מיוצב 28 לאחר 1.1MPaממליץ שהחוזק למתיחה יהיה 
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זמן אשפרה ( ימים) 

 (M
P
a
 ) 
ה
ח
תי

מ
ב
ק 
וז
ח

FA FA+10L FAI+10L FA+10G FAI+10G
FA+6L+4G FAI+6L+4G FA+8L+2G FAI+8L+2G

 

או  עם אפר , פ"חוזק למתיחה לא ישירה ממוצע של צירופים עם אפר פחם דרא: 13.5' ציור מס

 .ה ימי אשפר28לאחר , אינדונזי

 South African Fly Ash or forAverage indirect tensile strength : 3.15Figure 

Indonesian Fly Ash  mixture combinations, after 28 days of curing. 

 

 

 קשר בין בדיקת מתיחה לבדיקת חוזק בלא כלוא 5.4.2

רופים שהכילו  מציג את תוצאות בדיקת החוזק בלא כלוא ובדיקת המתיחה בצי5.14' ציור מס

קשר זה תאר בצורה הטובה ביותר , הקשר שמוצג בציור זה הנו לינארי. סיד וגבס, פ"אפר דרא

מראה מקום . קשר ליניארי נמצא גם בחומרי מיסעה מיוצבים בצמנט.  בין הבדיקותתלותאת ה

 מציג מספר קורלציות שנמצאו בין חוזק למתיחה וחוזק בלחיצה של חומרי מיסעה מיוצבים 43

סוג נוסף של קשר שנבדק ונמצא מתאים . 5.18' כפי שניתן לראות בטבלה מס, בצמנט פורטלנד

יש לציין שהשימוש בקשרים הללו נכון רק בתחום הנבדק . הוא קשר מעריכי בין שתי הבדיקות

 .ולא ניתן לבצע אקסטרפולציות
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y = 7.4042x - 1.1221
R2 = 0.9733
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R2 = 0.9946
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 .פ"פר פחם דראקשר בין חוזק בלא כלוא לחוזק במתיחה של צירופי א: 5.14' ציור מס

Relationship between unconfined compressive strength and indirect  :4.15Figure 

tensile strength, for South African Fly Ash mixture combinations. 

 

עבור חומרי מיסעה מיוצבים , )uq(לבין חוזק בלא כלוא ) St(קשר בין חוזק למתיחה : 85.1' טבלה מס

]43.[ 

and tensile ) St(Relationship between unconfined compressive strength :  81.5Table 

strength (qu) for pavement stabilization [43].  

 קורלציה חומר

St=127.305+0.155qu 

St=-264.546+0.175qu 

 צרורות מיוצבים בצמנט ואבן גיר

St=-78.522+0.166qu 

 St= -171.724+0.197qu חול מיוצב בצמנט

St= 113.574+36.7qu 

St=-9.867+96.5qu 

 ייצוב צרורות בסיד

St=47.541+50.6qu 
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 השוואת התוצאות למראי מקום נוספים 5.4.3

כן  ום מתאר ייצוב מצעים בצמנט ובסוגים שונים של קשרנים הידראוליי47מראה מקום  .1

אחת הבעיות .  פורטלנד לייצובאת היתרונות של השימוש בקשרנים על פני השימוש בצמנט

המרכזיות שהועלתה היא תופעת סדקי ההשתקפות בפני השכבה האספלטית כתוצאה 

, הסדקים נובעים מתופעת ההתכווצות כתוצאה מהתייבשות התערובת. מייצוב בצמנט

 םאחד הפתרונות  לכך הוא שימוש בקשרנים הידראוליי. בזמן ההתקשרות, לאחר הידוקה

 50%- ימים השווה ל7- בעלי חוזק ב(Slow hardening binders)ת שמתקשים באיטיו

החוזק למתיחה הנמוך שלהם : היתרונות בשימוש בקשרנים אלו הם.  יום28-מהחוזק ב

וחוזק סופי גבוה יותר משל , בימים הראשונים יאפשר התפתחות סדקים רבים יותר

ותר של המיסעה לאורך יביא לרמת ביצועים טובה י, כ במהירות"המתקשים בד, צמנטים

 . זמן

 50%-ערכי החוזק למתיחה שהתקבלו במחקר זה לאחר שבוע ימים אכן שווים לכ

שימוש באפר ". הקשרנים שמתקשים באיטיות"מהערכים הסופיים ומתאימים להגדרת 

. פ כקשרן מסוג זה יכול לתפקד טוב יותר מאשר צמנט פורטלנד בייצוב מצעים"פחם דרא

. ג את ההבדלים בין ייצוב מצע עם צמנט פורטלנד ועם קשרן הידראולי מצי5.15' ציור מס

 התחלתי נמוך יותר מאשר (splitting) חוזק למתיחה יכפי שניתן לראות לקשרן ההידראול

וחוזק למתיחה סופי גבוה יותר התורם לביצועי המיסעה , המאפשר יצירת סדקים, לצמנט

 .לאורך זמן

 

 

 לא ישירה של חומר גרנולרי עם קשרן הידראולי וצמנט פורטלנד חוזק למתיחה: 5.15' ציור מס

 ].47[בהתאמה 

Splitting tensile strength of a granular material bound with hydraulic : 5.15Figure 

road binder (HRB) and Portland cement respectively [47]. 
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 של בטון (b)ת החוזק למתיחה לא ישירה וא, (a) מציג את החוזק בלא כלוא 5.16' ציור מס .2

רזה לשימוש כשכבת מצע במיסעות כתלות בזמן האשפרה עבור אגרגטים מסוגים שונים 

 בצבע 5.16מופיעים בציור (בהשוואה של הערכי החוזק למתיחה שהתקבלו במחקר ]. 51[

 ימי 28פ לאחר " ניתן לומר שצירופים עם אפר דרא,עם הערכים המופיעים בציור זה) סגול

אשפרה הגיעו לערכים קרובים לאלו שהתקבלו עבור בטון רזה עם אגרגטים  בשימוש חוזר 

(waste aggregates) . יחד עם זאת ניתן לראות שערכי החוזק של בטון רזה גבוהים יותר

 .מאלו שהתקבלו עבור הקשרן ההידראולי

 

 

 חוזק למתיחה לא ישירה כתלות בזמן )b(,  חוזק בלא כלוא כתלות בזמן אשפרה)a(: 5.16' ציור מס

 ].51[אשפרה 

Indirect tensile ). b(ompressive strength versus curing time, C). a:(6.15Figure 

strength versus curing time [ 51].  
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 סיכום  5.4.4

פ וכן באופן מצומצם יותר גם בצירופים עם אפר "הבדיקה בוצעה בצירופי אפר פחם דרא

לא נמצאו הבדלים גדולים בחוזק למתיחה של , ניגוד לבדיקת החוזק בלא כלואב. אינדונזי

 הגיע לערכי חוזק למתיחה , עם וללא תוספת סיד וגבס,פ"אפר דרא. הצירופים השונים

לא נמצאו מראי מקום רבים המתארים את , בספרות.  ימי אשפרה28 לאחר 1MPa-הגבוהים מ

אולם יחד עם זאת נמצא שתוצאות , וצביםהדרישות לחוזק למתיחה בחומרי מיסעה מי

 .הבדיקה שהתקבלו דומות לאלו המתקבלות בבטון רזה המשמש שכבת מצע במיסעות

פ ועם אפר אינדונזי ניתן לראות הבדל משמעותי בתוצאות "בהשוואה בין צירופים עם אפר דרא

בלים הערכים שהתקבלו עבור האפר האינדונזי הנם נמוכים מאלו שמתק. החוזק למתיחה

אך יחד עם זאת ניכרת השפעת תוספת הסיד והגבס על תוצאות , בחומרי מיסעה מיוצבים

 .חוזק למתיחה בצירופים עם אפר זהה

 

 בדיקת גלגל נע 5.5

 תוצאות הבדיקה וניתוח 5.5.1

 'בטבלה מספ לאחר יום אשפרה מוצגות "תוצאות בדיקת הגלגל הנע עבור מדגם אפר פחם דרא

הדפורמציה . 5.20 'בטבלה מסחר שבוע אשפרה מובאות פ לא" ולמדגם אפר פחם דרא5.19

הטבלה מציגה את הערך . שקיעות בשלוש נקודות שונות לאורך המדגם-י מד"נמדדה ע

 .עבור מספר מעברים שונה של הגלגל, הממוצע
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 .פ לאחר יום אשפרה"תוצאות בדיקת גלגל נע עבור מדגם אפר דרא: 19.5' טבלה מס

 specimen after one day of FA test results for South African Moving wheel: 19.5Table 

curing.  

 מספר מעברים
 שקיעה ממוצעת

(mm) 
0 0 
100 0 
500 0.06 
1000 0.08 
5000 0.11 
10000 0.11 
20000 0.11 
25000 0.12 
35000 0.14 
50000 0.15 
60000 0.15 
90000 0.15 
108000 0.16 
120000 0.16 
165000 0.16 
207000 0.17 
250000 0.18 
325000 0.18 
367000 0.19 
403000 0.19 
436000 0.19 
490000 0.19 
514000 0.19 
547000 0.20 

 

 .פ לאחר שבעה ימי אשפרה"תוצאות בדיקת גלגל נע עבור מדגם אפר דרא : 20.5' טבלה מס

African FA specimen after seven days Moving wheel test results for South : 20.5Table 

of curing. 

 מספר מעברים
 שקיעה ממוצעת

(mm) 
0 0 

10000 0 
20000 0.2 
30000 0.03 
50000 0.03 
92400 0.03 
148100 0.03 
197100 0.03 
236100 0.04 
284500 0.08 
330100 0.08 
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כתלות במספר ,  אחד מהמדגמיםשל כל,  מציג את השתנות השקיעה הממוצעת5.17' ציור מס

 . AC-30מסוג ]  47[בתערובת אספלט , בשימוש באותו גלגל, המעברים וכן תוצאות שהתקבלו

 לאחר שבוע אשפרה FA ערכי השקיעה שהתקבלו עבור מדגם 5.17' כפי שניתן לראות בציור מס

ו עבור הנם נמוכים יותר מאלו שהתקבלו עבור מדגם שעבר יום אשפרה וכן מאלו שהתקבל

ניתן לראות , כמו בבדיקות האחרות, גם כאן.  בעבודת מעבדה שנערכה בטכניוןAC-30אספלט 

 . שלזמן האשפרה השפעה רבה על התחזקות המדגמים

0

0.05

0.1

0.15

0.2
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מספר מעברים

 (m
m
 ) 
ה
יע
ק
ש

אפר דרא" פ - יום אשפרה אפר דרא" פ- שבוע אשפרה      AC30- אספלט
 

 .במדגמי אפר פחם ומדגם אספלט, שקיעה ממוצעת כתלות במספר מעברי גלגל :5.17' ציור מס

 fly ash specimens and asphalt forl passes  Average settlement versus whee:.175Figure 

specimen. 

 

 

כפי , בהתבוננות במדגמים בתום הבדיקה לא היה ניתן להבחין בסדיקה או שינוי צורה כלשהו

 .5.18' שניתן לראות בציור מס
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 .פ לאחר יום אשפרה" בדיקת גלגל נע על תערובת אפר פחם דרא:5.18' ציור מס

 after one day , South African FA specimenof  resultsWheel testMoving : 8.15Figure 

curing. 

 

 סיכום  5.5.2

מטרת הבדיקה הייתה לבחון . פ מהסילו"בדיקת הגלגל הנע בוצעה רק במדגמי אפר פחם דרא

נמצא שזמן האשפרה משפיע על השקיעות . את התנהגות החומר המיוצב תחת מעברי גלגל

תנועה לאורך נתיב אחד : כמו(, ונותיה הרבים של הבדיקהעל אף חסר. שהתקבלו בבדיקה

תחתית קשיחה המגבילה את התכופפות , בהשוואה לפילוג לרוחב של תנועת הגלגל בכביש

 מהירות תנועה איטית המתאימה יותר לתנועה במשטח חניה ופחות, הטבלה תחת עומס הגלגל

מדד איכותי לטיב החומר תחת , ביתרבין , ניתן היה לקבל, )שימוש בגלגל קשיח, לתנועה בכביש

 אינפורמציה זו יכולה להיות .אינו מתפורר ואינו נסדק, מעברי גלגל ואכן נמצא שהחומר יציב

דרכי , יעילה בשימוש בקשרן הידראולי ליצירת שכבות מיסעה עליונות בדרכים משניות

 .'פטרולים וכד
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 בדיקת קיים 5.6

 ASTM D559-03עה בהתאם לנוהל אמריקאי בוצפ "על אפר פחם ממקור דראבדיקת הקיים 

 .5.21'תוצאות הבדיקה מופיעות בטבלה מס, ]40[

 

 .איבוד החומר של מדגמי אפר שעברו הברשה: 15.2' טבלה מס

. of fly ash specimenoss of materialL : .215Table  

 'מדגם מס
 איבוד חומר

(%) 

FA1 0.65 

1*FA 0.40 

 

ואת המברשת בה נעשה שימוש ,  מציג את מדגמי הבדיקה עם וללא הברשה5.19' ר מסציו

 .בבדיקה זו

 

 . לאחר ביצוע בדיקת קייםFA מדגמי :5.19' ציור מס

.FA specimens, after durability test: 19.5Figure  
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 פורסם הנוהל 40-כבר בשנות ה. ב"בארהויושמו ו המפרטים הראשונים בנושא הקיים הוצא

. וכתלות במחזורי הקפאה והפשרה, הראשון לבדיקת קיים כתלות במחזורי הרטבה וייבוש

 מתייחס לאיבוד 44מראה מקום ]. 52[בדיקות קיים אלו משמשות מדינות רבות עד היום 

 12קסימאלי לאחר לפיו איבוד החומר המ, החומר המקסימאלי כתלות בסוג החומר המיוצב

 20%-חול מיוצב עבור תשתית יאבד פחות מ. 40%- ל14%מחזורים של הרטבה וייבוש יהיה בין 

 ממליץ על 49מראה מקום , כמו כן.  ממשקלו30%-עבור מצע ושוליים יאבד פחות מו, ממשקלו

- ואילו למצע יהיה נמוך מ,8%-כך שאיבוד חומר מקסימאלי לתשתית מיוצבת יהיה קטן מ

 כמפורט PCA (Portland Cement Association) מציג את דרישות 54מראה מקום . 13%

 .5.22' בטבלה מס

 

 ייבוש לחומרים מיוצבים בצמנט -הרטבה,  הפשרה-איבוד חומר במחזורי הקפאה :5.22' טבלה מס

)PCA( ]54.[ 

].54) [PCA( cement - dry losses for soil- thaw and wet-Freeze: 2.25Table  

 AASHTOלפי קרקע מיון 
דרישה למקסימום איבוד חומר בבדיקת 

 ההברשה

A-1, A-2-4, A-2-5, A-3 

 חומרים גרנולריים וחול עם פלסטיות נמוכה
14% 

A-2-6, A-2-7, A-4, A-5 

 חומרים גרנולרים וחול עם פלסטיות גבוהה
10% 

A-6, A-7 

 טין וחרסית
7% 

 

.  בלבד0.53%-חומר איבד ממשקלו בממוצע כמתוצאות הבדיקה שהתקבלו ניתן ראות שה

 .  בעל קיים גבוה הנופ"המסקנה מכך היא שאפר הפחם הדרא

 

 אפיון חומרי מיסעה 5.7

נעשה באמצעות אינדקס העובי ] AASHTO]55 אפיון חומרי מיסעה לפי שיטת 

(SN=Structural Number)הבאי שמתקבל מהביטו : 

 

SN=a1d1+a2d2+a3d3                                                                                                                                          (5.4) 
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 :כאשר

a1, a2, a3-ערכים אלו בחומרים מיוצבים               . מהתשתית ומצע בהתא,  מקדמי שכבות האספלט

 טבלהכפי שניתן לראות ב,  ימי אשפרה7או החוזק בלא כלוא לאחר , ק"י המת"מתקבלים ע

 .5.23' מס

 d1, d2, d3-התשתית והמצע בהתאמה,   עובי שכבת האספלט. 

 

מהמדריך יות לבין ערכי החוזק בבדיקות סטנדרט )ia( מקדמי המבנה הקשר בין: 23.5 'טבלה מס

 ].AASHTO] 55לתכנון מיסעות של 

from the AASHTO ) ia(Correlation of standard tests to layer coefficients : 3.25Table 

design guide [55]. 

 

ק " על עבודות שנעשו באילינוי ואינן מתייחסות לערכי מתים מסתמכai-ק ו" מתבין קשריםה

,  על עבודות שנעשו באילינוייםחוזק בלא כלוא מסתמכ עבור השריםהק. 100%-גבוהים מ

 100%-ק גבוהים מ"השימוש בערכי חוזק בלא כלוא נעשה כאשר ערכי המת. לואיזיאנה וטקסס

]55.[ 

, Morris להערכת מקדמי המבנה היא הגישה של 55 מקוםגישה נוספת שמתאר מראה 

הוא מצא . ומרים מיוצביםהמתמקד בעבודתו במציאת מקדמי מבנה לחומרים פוצולנים ולח

מקדמי המבנה בתשתיות . שיש קשר בין מקדמי המבנה לעובי השכבות בחומרים מיוצבים

 מביאה את השינוי 5.24 'מסטבלה . או קשיחות גדלים ככל שעובי השכבה גדל, "קשיחות-חצי"

 .במקדמי המבנה כתלות בעובי השכבות ובערכי החוזק בלא כלוא
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 ].Morris ,1989] 55פ "המבנה של תשתית פוצולנית עמקדמי : 45.2 'טבלה מס

].55[1989 ayer coefficients for pozzolanic bases from Morris, L: 4.25 Table 

 

 

מטבלה .  ימי אשפרה7 לאחר MPa (1,099 psi) 7.58הפגין חוזק של ) FA(פ "אפר הפחם הדרא

 ולפיה psi 800ת לערכים של עד  לתכנון מתייחסAASHTO ניתן לראות שהשיטה של 5.23' מס

ונבחר את עובי שכבת  5.24 'נתייחס לטבלה מסאם . 0.22 יהיה FAמקדם המבנה עבור הצירוף 

עבור תשתית מחומר גרנולרי המקדם . 0.23נוכל להשתמש בערך של  ) "6(התשתית המינימלית 

י המבנה הכולל  ובעצם כך חיסכון בעוב1.6-כלומר הגדלה של פי כ, 0.14 הנו AASHTO פ "ע

 . וחסכון בעלות הפרויקט כולו

 ומסקנותסיכום  5.8

בדיקת הדפורמציה ובדיקת הקיים שבוצעו , הפרק הציג את תוצאות הבדיקות המכאניות

על סמך בדיקות אלו והשוואתם למראי מקום נוספים ניתן להדגיש את . בצירופים השונים

 :הנקודות הבאות

. צליח להתקשר ולהתקשות גם מתחת למיםפ הוא חומר הידראולי שמ"אפר פחם דרא )1

ונמצא ) 100%-מעל ל(ק התוצאות שהתקבלו עבור אפר זה היו גבוהות מאוד "בבדיקת המת

 .שהוא אכן מתחזק עם הזמן

 שיפור .ה המתאימים לחומרי מיסעה מיוצביםפ חוזק בלא כלוא וחוזק למתיח"לאפר דרא )2

בשני , הסיד והגבס: ם הנוספיםערכי החוזק מתאפשר באמצעות תוספת של שני המרכיבי

 .FA+8L+2G - וFA+6L+4Gהצירופים 

הבדיקות בוצעו בזמני .  לא הפגין ערכי חוזק גבוהים בבדיקות השונותFA+10Lהצירוף  )3

 וכפי שנהוג ,כפי שמוזכר פעמים רבות בספרות.  יום28אשפרה שונים כשהמקסימאלי הוא 

 28ככל הנראה , תקשות באיטיותלהתייחס לתערובות אלו כאל תערובות שמתקשרות ומ

 .ימי אשפרה אינם מספיקים על מנת שהריאקציה הפוצולנית בין הסיד והאפר תתרחש

פ לצירופים עם אפר אינדונזי נמצא שקיימת ירידה "בהשוואה בין צירופים עם אפר דרא )4

בערכי החוזק של הצירופים עם אפר , לעיתים של עשרות ומאות אחוזים, משמעותית

 מכאן ניתן להסיק שלהרכב הכימי של אפר הפחם השפעה משמעותית על .אינדונזי

אפר אינדונזי בלבד לא ,  קשרן הידראולי בעצמופ יכול להיות"בעוד שאפר דרא, תכונותיו

 .יוכל לשמש כקשרן הידראולי
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. תוספת של סיד וגבס הייתה משמעותית במידה רבה יותר בצירופים שהכילו אפר אינדונזי )5

ולכן האפר אינו אקטיבי ומתנהג כחומר ) 1.9%( הסיד החי נמוכה יחסית באפר זה תכולת

תוספת סיד וגבס יחד עם הפאזה הזכוכיתית באפר ומים מגיבים בריאקציה . אינרטי

 .כימית המשפרת את תכונות החוזק של אפר זה

ק ניתן לראות "מתוצאות בדיקת המת. פ מערימה נבדק באופן מצומצם בלבד"אפר דרא )6

בדיקת החוזק . בתסבולת לאחר שהורטב ושהה בערימה) 4פי (ידה משמעותית שישנה יר

תוספת של סיד , אולם יחד עם זאת, בלא כלוא הצביעה גם כן על ירידה משמעותית בחוזק

 .וגבס שיפרה את חוזקו

 ניתן ללמוד שההתייחסות לשכבות מיוצבות AASHTOמאפיון חומרי מיסעה לפי  )7

חוזק (שכבה מיוצבת בעלת תכונות שונות . אינן מיוצבותבמיסעה שונה מזו של שכבות ש

המאפשרות הקטנת עובי המבנה וחיסכון בעלות הכוללת של ) בלא כלוא וחוזק למתיחה

 .המיסעה

בעיה שעלולה להופיע בשכבות מיוצבות היא התפתחות סדקים בפני השכבה העליונה בשל  )8

 עומד בקריטריונים של קשרן פ"אפר פחם דרא. תופעת התכווצות בשכבות מיוצבות בצמנט

הידראולי המסוגל להחליף את השכבה המיוצבת בצמנט ובכך למנוע את תופעת הסדיקה 

 .בפני האספלט

 

בצירופים של אפר פחם )  מבנה-בדיקות מיקרו(הפרק הבא יציג את תוצאות הבדיקות הכימיות 

 בדיקת התוצאות את ניתוח התוצאות וכן,  ימי אשפרה28סיד וגבס לאחר , פ מהסילו"דרא

 .ביחס לתוצאות הבדיקות המכאניות שהוצגו בפרק זה
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 פ" אפר דראצירופים עםמבנה ב-בדיקות מיקרו :6 פרק

 כללי 6.1

-XRD) X-ובדיקת ה  (Scanning Electron Microscopy - SEM)בדיקת מיקרוסקופ אלקטרוני סורק

Ray Diffraction (ל מבנה החומר  הנן בדיקות איכותיות המאפשרות קבלת אינפורמציה ע

 .מבנית של מדגם–י בחינה מיקרו"ע, והרכבו

י הקרנת אלקטרונים באנרגיה "ע,  אלקטרוני סורק הנו מכשיר מדעי המאפשרפמיקרוסקו

 . ההרכב והקריסטלוגרפיה של המדגם, המורפולוגיה, לקבל מידע על הטופוגרפיה, גבוהה

לקבל מידע , ים דרך דגםבאמצעות מעבר קרניים אלקטרומגנטי,  מאפשרתXRD -בדיקת ה

 .איכותי על המינרלים הקיימים בו

שילוב של שתי הבדיקות הללו הנו יעיל מאוד מאחר ובאמצעותו ניתן לקבל את הפילוג של 

 .הפאזות המופיעות בחומר הנבדק

המדגמים . סיד וגבס, פ מהסילו"במסגרת עבודה זו נבדקו ארבע תערובות של אפר פחם דרא

 SEM-תוצאות בדיקת ה. 90%-ום בתאים סגורים עם לחות יחסית מעל ל י28עברו אשפרה של 

 :המדגמים שנבדקו הם.   ודיון מפורט בתוצאות יוצגו בפרק זהXRD-ובדיקת ה

 )FA(פ "אפר פחם מרחף דרא •

 )FA+10G( גבס 10%+ אפר פחם מרחף  •

 )FA+8L+2G( גבס 2%+  סיד 8%+ אפר פחם מרחף  •

  בלבדSEMבדיקת >  = )FA+6L+4G ( גבס4%+  סיד 6%+ אפר פחם מרחף  •

  בלבדXRDבדיקת > ) =FA+10L( סיד 10%+ אפר פחם מרחף  •

 

 ת ובדיקהתוצאות  6.2

 SEMבדיקת  תוצאות 6.2.1

 פ "אפר פחם מרחף דרא .1

 - עם תכולת רטיבות של כ(FA) של אפר פחם מרחף תוצאות הבדיקה המוצגות הנם עבור מדגם

 . kg/m3 1355 - וצפיפות יבשה השווה ל24%

 אפר כאלה שעדיין - שהתקבלו עבור תערובת זו הראו שני סוגים של חלקיקיSEM -נות התמו

סוג נוסף של חלקיקים שהחלו ו, ריאקציה פוצולנית, גובה כימיתלא החלו לעבור תהליך של ת

מהסתכלות על המערכת כולה ניתן . 6.1' כפי שניתן לראות בציור מס, תהליך של ריאקציה
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מה , סידוק של המערכת-קיים מיקרו, ן המטריצה כולה לחלקיק האפרלראות שאין מגע טוב בי

 .בשלב זה של הריאקציה, שיכול להעיד על חוזק נמוך יחסית

הקטרים של חלקיקי האפר השונים נעו בין מיקרונים , בתמונות השונות שהתקבלו בבדיקה זו

 ). מיקרון20 - כנצפו כדורים בקוטר של(עד לעשרות מיקרונים )  מיקרון2-החל מ(בודדים 

 

 

 של חלקיקי אפר פחם שלא עברו ריאקציה פוצולנית לצד מוצרי SEMתמונת  : 16.' ציור מס

 .FAבמדגם , ההידרציה

SEM photograph of the fly ash particles and the hydration products, in : .16Figure 

the FA specimen. 

של כדור אפר שהחל בריאקציה עם , )10,000x(והה מציג תמונה ברזולוציה גב , 6.2' ציור מס

מה שככל הנראה מעיד על המצאות , אולם צורתו הכדורית עדיין נשמרת, הסיד החופשי והמים

החלקיק עובר תהליך של התקלפות כתוצאה . הריאקציה בשלביה הראשונים בלבד

 .מהריאקציה
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 .FAבמדגם , ל ריאקציה פוצולנית של חלקיק אפר פחם בתחילתה שSEMתמונת : 26.' ציור מס

 of a pozzolanic in the beginningfly ash particle the SEM photograph of : .26Figure 

reaction, in the FA specimen. 

 

 

בפינה (מציור זה ניתן להבחין . ן כללי במדגם האפרפ מציג את  המתרחש באו6.3' ציור מס

מהריאקציה בין הסיד לאפר הפחם המרחף ,  ככל הנראה,בתוצר שהתקבל) השמאלית העליונה

ניתן להבחין . הידרט) אלומינט(תוצר זה הנו מתאים  במראהו לגל של קלציום סיליקט . והמים

הנמצאים בסמוך לכדורי , ניתן להבחין בלוחות, בנוסף. בכדורים שהחלו בריאקציה חלקית

המבנה אינו .  עדיין עם חלקיקי האפרככל הנראה לוחות אלו הם הסיד הכבוי שלא הגיב, האפר

בשלב זה של , מה שיכול להעיד על חוזקה הנמוך יחסית של המערכת , צפוף במיוחד

 .הריאקציה
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במדגם , גבישי סיד כבוי ומוצרי הידרציה אחרים,  של חלקיקי אפר פחםSEMתמונת : 3.6' ציור מס

FA. 

and crystals ticles, calcium hydroxide fly ash parthe SEM photograph of : .36Figure 

other hydration products, in the FA specimen. 

. של חלקיק אפר שעבר ריאקציה והתנתק ממנה,  מיקרון7- מראה קליפה בקוטר של כ6.4' ציור מס

 .ומכאן ניתן להסיק שגם היא נוטלת חלק בריאקציה, הקליפה איננה חלקה

 

 

 אשר עברה שינוי מורפולוגי והשתלבה במוצרי קליפת כדור אפר של SEMמונת ת: 46.' ציור מס

 .FAבמדגם , ההידרציה

 changed its  after itcal shellspheri the fly ash SEM photograph of: .46Figure 

morphology and integrated into hydration products, in the FA specimen.  
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 כתוצאה מהסיד שנוצרכנראה של סיד כבוי , יג מוצרים גבישיים בצורת לוחות מצ6.5' ציור מס

ניתן לראות שלוחות אלו נוצרו בסמוך . החופשי שהיה באפר ושהגיב עם מים שהוספו לתערובת

 . באזור בעל נקבוביות גבוהה יחסית–לחלקיק אפר הפחם 

 

 

 .FAבמדגם ,רחףבסמוך לחלקיק אפר פחם משל סיד כבוי לוחות : 6.5' ציור מס

 calcium hydroxide crystals in the form of plates SEM photograph of: .56Figure 

created near the fly ash particle, in the FA specimen. 

  

  גבס%10+ אפר פחם מרחף  .2

 .kg/m3 1390 - ובצפיפות יבשה השווה ל24% - הודק בתכולת רטיבות של כFA+10Gהמדגם 

 מציג 6.6' ציור מס. FAתוצאות הבדיקה עבור מדגם זה היו שונות מאלו שהתקבלו עבור מדגם 

מתמונה זו ניתן לראות רשת די צפופה . של המדגם, מבט כללי ברזולוציה נמוכה מאוד יחסית

 .אולם עדיין ניתן לראות חללים במספר מקומות, המכילה מוצרי הידרציה וכדורי אפר פחם
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 .SEM-כפי שהתקבל מבדיקת ה G10+FAדגם ממבט כללי על : 6.6' ציור מס

.G specimen10+showing a general view of the FASEM photograph : .66 Figure 

 

ניתן לראות חלקיקים דמויי מחטים , כאשר מסתכלים בתמונות ברזולוציה גבוהה יותר

חטים דמויי אטרינגיט שנוצרו  מציג רשת צפופה של מ6.7' ציור מס. העוטפים את כדורי האפר

מחטים אלו ממלאים את החללים שנוצרו בין חלקיקי . מפני חלקיקי האפר לכיוון החללים

 מראה את סבך המחטים 6.8ציור . האפר ובכך תורמים לחוזק ההתחלתי של המערכת כולה

ו אורכם של המחטים שנוצר. ניתן לראות שקיימים מגעים רבים בין המחטים, שנוצר בחללים

אי אפשר לצפות שבמערכת בעלת נקבובית התחלתית גבוהה מדי , לכן.  מיקרון4 עד 3 –הנו כ

גבישי ,  מיקרון בין חלקיקי אפר סמוכים8 עד 6-אשר המתאפיינת במרווחים גדולים מ

התנאי ההכרחי ליעילות התערובת מסוג , כלומר. האטרינגיט ימלאו את החללים ויתרמו לחוזק

 .  בין קליפות האטרינגיט הנוצרות על פני חלקיקי אפר סמוכיםזה הוא ליצור חפיפה
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במדגם , נגיט שנוצרו סביב כדורי אפר הפחםימחטים דמויי אטר של SEMתמונת : 7.6' ציור מס

FA+10G. 

 ettringite needles around fly ash particles, in the SEM photograph of: .76Figure 

FA+10G specimen. 

 

 

 .G10+FAבמדגם ,  של מחטים דמויי אטרינגיטSEMתמונת : 6.8'  מסציור

.G specimen+10 ettringite needles, in the FASEM photograph of: .86Figure  

וזוהו היסודות , EDSי שימוש בגלאי " ע-SEM נעשה ניתוח נקודתי של תמונות ה6.9' בציור מס

סביב נקודה . סביב הנקודה שנבחרה מיקרון 5 - כהזיהוי נעשה ברדיוס של. הקיימים במדגם

סביב נקודה . סיליקון ואלומיניום, גפרית,  ניתן היה לזהות כמויות גבוהות של קלציום1' מס
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מה שיכול להעיד על ריאקציה המתרחשת בין הקלציום הגפרית ,  זוהו אותם יסודות2' מס

, הות מאוד סיליקון ואלומיניום זוהו ברמות גבו3' בנקודה מס. נגיטיוהאלומיניום לקבלת אטר

כמו כן ניתן לראות מעין . שמתאים לחלקיק אפר הפחם בהרכבו, סיליקטי-זהו חומר אלומו

 ".איי מחטים"מעין , של מחטים שנוצרו סביב חלקיקים קטנים יותר" צמתים"

 

 

 .G10+FAבמדגם , וחלקיקי אפר פחם" איי מחטים" של SEMתמונת : 9.6' ציור מס

and fly ash particles, in the " s islandseneedl" the SEM photograph of: 9.6Figure 

FA+10G specimen. 

 
 שמופיעה בציור SEM- מפת יסודות שזוהו במהלך הבדיקה עבור תמונת הציג מ6.10' ציור מס

יסודות הקיימים באפר , ניתן לראות שהחלקיק הכדורי מכיל בעיקר סיליקון ואלומיניום. זה

כמו כן ניתן לראות ). 70% -כמות התחמוצות המכילים יסודות אלו גבוהה מ(ת גבוהה בכמו

שני היסודות שבאמצעותם , שמסביב לכדור האפר ישנה כמות גדולה של קלציום וגפרית

 מסביב לכדור האפר ובאזורים בהם ההגפרית מופיע. נגיטימתרחשת ריאקציה ליצירת אטר

הן מהתחמוצות השונות , ן לראות במערכת כולה חמצןכמו כן נית. ניתן לראות את מחטים

 והן כיסוד המשתתף גם הוא בריאקציה הפוצולנית ובריאקציה ליצירת ,המוכלות באפר

 : ניתן לראות את ארבעת היסודות של התמונה הנבדקתבצידה השמאלי התחתון. אטרינגיטה

יאקציה פוצולנית בעלת כנראה שבאזור זה מתרחשת ר. קלציום וגפרית, אלומיניום, סיליקון

 .הידרט-אלומינט/ סיליקט-וצרים מסוג קלציוםמ
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 .G10+FA של מדגם SEM מפת יסודות על תמונת : 6.10' ציור מס

.G specimen10+SEM elements map of the FA: .106Figure  
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  גבס%2+  סיד%8+ אפר פחם .3

 . kg/m3 1400 -השווה ל ולצפיפות יבשה 24%-הודק בתכולת רטיבות של כ FA+8L+2Gמדגם 

כפי , ציההידרוצרי מבהסתכלות כללית על המדגם ניתן להבחין בכדורי אפר שסביבם איים של 

 מבט כללי על מדגם מציגה , 6.7' בהשוואה של ציור זה עם ציור מס. 6.11'  מסשמראה ציור

FA+10G ,הנה צפופה יותר, בהסתכלות כללית, לא ניתן לומר שמערכת זו. 

 

 

 

 .SEM כפי שהתקבל בבדיקת G2+L8+FAמבט כללי על מדגם : 1.16'  מסציור

.G specimen+2L+8showing a general view of the FASEM photograph : 1.16Figure  

 

ולמרות זאת בהתבוננות במדגם ברזולוציה , )2%(תוספת הגבס במדגם זה הייתה נמוכה יחסית 

כפי שניתן , צרו לצד מוצרי הריאקציה הפוצולניתניתן להבחין במחטי אטרינגיט שנו, גבוהה

 .6.12' לראות בציור מס
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במדגם , מחטי אטרינגיט ומוצרי ריאקציה פוצולנית,  של חלקיקי אפרSEMתמונת : 26.1' ציור מס

FA+8L+2G. 

 the fly ash particles, ettringite needles and SEM photograph of: 2.16Figure 

pozzolanic reaction products, in the FA+8L+2G specimen. 

 

בכמות גבוהה מאוד של קלציום , 1' מס' בנק, ניתן להבחין 6.12' מניתוח נקודתי של ציור מס

הן מבחינת המראה והן מבחינת היסודות . ובכמויות נמוכות יותר של סיליקון ואלומיניום

 /סיליקט -ולנית מסוג קלציוםשהתקבלו סביב נקודה זו ניתן לומר שזהו תוצר ריאקציה פוצ

יתכן מאוד שזהו הפחם שנשאר באפר ,  הכיל בעיקר פחמן2' האזור סביב נק. הידרט-אלומינט

ככל הנראה זהו הסיד הכבוי שממנו ,  הכילו בעיקר קלציום4- ו3נקודות . לאחר שריפתו

 .6.12כפי שניתן לראות בציור , מתפתחים מחטי האטרינגיט

מתמונה זו ניתן לראות שכמות . פת יסודות לתמונה שמופיעה בציור זה מציג מ6.13' ציור מס

וניתן לראות בה בבירור כדורי אפר הפחם שעדיין לא השתתפו , מחטי האטרינגיט הנה מזערית

ובכמות גבוהה , כדורי האפר מתאפיינים בכמות גדולה של סיליקון ואלומיניום. בריאקציה

בחלק , רים מתאפיינים בכמות גבוהה של קלציוםהאזורים שמסביב לכדו. יחסית של חמצן

היכן שאין סיליקון , באזורים אחרים. יחד עם הקלציום, מהאזורים ניתן להבחין גם בסיליקון

או , ל של הקלציום עם הסיליקון"השילוב הנ. ניתן לראות שבנוסף לקלציום ישנו גם אלומיניום

לנית שהחלה להתרחש בין מימת מעיד על התפתחותה של ריאקציה פוצו, עם האלומיניום

 .הסידן שבמדגם לבין הסיליקון והאלומיניום שנמצאים באפר הפחם

 



 
115

  גבס%4+ סיד %6+ אפר פחם מרחף .4

 1380 - ולצפיפות יבשה השווה ל24% - הודק בתכולת רטיבות של כFA+6L+4Gהמדגם 

kg/m3.   

המתאפיינת בהטרוגניות ניתן לראות מערכת , ברזולוציה נמוכה, מהתבוננות כללית על המדגם

ככל הנראה של כדורי , לצד חלקיקי אפר ניתן לראות קליפות. 6.14' כפי שמראה ציור מס, רבה

 . אפר שהשתתפו בריאקציה פוצולנית

סביבה ניתן לראות ,  מיקרון בקירוב20שגודלה ,  מראה מעטפת כדורית חלולה6.15' ציור מס

 - שעל המעטפת התגלה חומר אלומינו1' מס' ב נקסבי. מחטי אטרינגיט ותוצרי ריאקציה שונים

מה שמעיד שמעטפת זו הנה חלק מחלקיק אפר פחם שככל הנראה ניתק ממנה , סיליקטי

מכיוון שאינה מכילה , הקליפה הזו איננה אקטיבית בשלב זה. לטובת ריאקציה פוצולנית

נראה משמש מצע שכפי ה,  זוהתה כמות גבוהה מאוד של קלציום2' סביב נקודה מס. קלציום

 .טוב ליצירת מחטי האטרינגיט
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 . G2+L8+FA  של מדגםSEM מפת יסודות על תמונת : 6.13' ציור מס

.G specimen2+L8+SEM elements map of the FA: 3.16Figure  
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 .SEMכפי שהתקבל בבדיקת  G4+L6+AFמבט כללי על מדגם  :4.16' ציור מס

.G specimen4+L6+showing a general view of the FASEM photograph : 4.16Figure  

 

 

 .G4+L6+FAבמדגם , ציותהידרוצרי מ של מעטפת כדורית לצד MSE תמונת :56.1' ציור מס

ydration  the spherical shell formed near the hSEM photograph of: 5.16Figure 

products, in the FA+6L+4G specimen. 
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. 6.16' כפי שניתן לראות בציור מס, פחמן וחמצן, במדגם זה נצפה אזור שלם שהכיל קלציום

. (CaCO3)לו ולפי מראהו של החומר ככל הנראה מדובר בקלציט איסודות לפי קיומם של 

 לפחמן דו מימת הסידןבין י ריאקציה שהתרחשה "הקלציט יכול להופיע באופן מלאכותי ע

 .שאיננו טהור, או כמינרל שמקורו בגבס,  עקב קרבונציהחמצני

 

 

 

 .G4+L6+FAבמדגם ,  של קלציטSEMתמונת : 6.16' ציור מס

.G specimen4+L6+ calcite, in the FASEM photograph of: 6.16Figure  

 

 XRDתוצאות בדיקת      6.2.2

: המינרלים שמופיעים בציור זה הם. 6.17 'ם מובאות בציור מסתוצאות הבדיקה עבור המדגמי

, (Calcite - CaCO3)קלציט , (Quartz - SiO2)קוורץ , (Mullite - 3Al2O3*2SiO2)מוליט 

 – Calcium Hydroxide) וסיד כבוי (Ettringite - 6CaO*Al2O3*3SO3*32H3O)נגיט יאטר

(Ca(OH)2 . 
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 .L10+G, FA2+L8+G, FA10+FA, FA:  המדגמים עבורXRD עקומות :17.6' ציור מס

Figure 6.17: XRD- curves of the FA, FA+10G, FA+8L+2G and FA+10L specimens. 

 

 

 מבנה-דיון בתוצאות בדיקות המיקרו 6.3

פ ללא "מבנה בוצעו בקומבינציות השונות של אפר פחם מרחף ממקור דרא-בדיקות המיקרו

תוצאות הבדיקות הראו שקיימים שלושה סוגים של . בסתוספות ובתוספות שונות של סיד וג

 :ריאקציות

שיוצרת ,  שמתרחשת בין הסיליקה והאלומינה שבאפר לבין סיד כבוי ומיםריאקציה פוצולנית

 .הידרט-אלומינט/סיליקט -גל צמנטי מסוג קלציום

 כתוצאה מתגובה כימית בין אטרינגיטריאקציה לקבלת  הינה שהתרחשהריאקציה נוספת 

 .גבס ומים, מימת הסידן, לומינהא

 

הסיד הכבוי הגיב עם הפחמן .  ריאקציה ליצירת קלציט אוקרבונציהריאקציה שלישית הנה 

 .הדו חמצני שבאוויר ונוצר מינרל הקלציט

 

 :XRD- ובבדיקת הSEM-להלן דיון בתוצאות שהתקבלו בבדיקת ה

ה בלבד המדגם עובר  ימי אשפר28הראתה שלאחר ) FA( במדגם אפר פחם SEM-בדיקת ה .א

הריאקציה נמצאת בשלביה הראשוניים ונותרו כדורי אפר רבים שלא . ריאקציה פוצולנית
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מבדיקה זו היה ניתן לראות את לוחות הסיד הכבוי המופיעים באפר . נטלו בה חלק עדיין

ככל ,  לא היה ניתן לזהות את הסיד הכבויXRD -לעומת זאת בבדיקת ה. ושלא הגיבו

 .ולכן לא הייתה אפשרות לזהותו) 3%-פחות מ( במדגם הייתה נמוכה מאוד הנראה כמותו

 ניתן היה להבחין SEM-בבדיקת ה. FA נתן תוצאות שונות ממדגם FA+10Gמדגם  .ב

מחטים אלו הנם מינרלי . במחטים הממלאים את החללים שנוצרו סביב כדורי האפר

רו באפר לבין הגפרית י ריאקציה בין האלומינה והסיד שמקו"האטרינגיט הנוצרים ע

 .שמקורה בגבס

הם הגבוהים , במדגם זה,  ניתן לראות שהפיקים של מינרל האטרינגיט,XRD-מבדיקת ה

,  זוהו פיקים רבים של מוליטFA-בעוד שבמדגם ה. ביותר מבין כל הקומבינציות שנבדקו

 . ניתן לראות שהפיקים של המוליט הוחלפו בפיקים של אטרנגיט FA+10G-במדגם ה

 כלל גם הוא מחטי אטרינגיט רבים על אף העובדה שתוספת הגבס FA+8L+2Gדגם מ .ג

-ניתן היה לראות בתמונות ה, בנוסף ליצירת האטרינגיט, במדגם זה. הייתה נמוכה יחסית

SEM סציור מ( גם את הריאקציה הפוצולנית שהתרחשה בין כדורי האפר והסיד הכבוי' 

6.14.( 

אולם הם נמוכים ,  לראות את הפיקים של האטרינגיט של מדגם זה ניתן XRD-מבדיקת ה

תוספת הגבס הייתה נמוכה יותר ולכן כמות האטרינגיט . FA+10Gיותר מאשר במדגם 

 . אם כי לא בהרבה, שנוצרה הייתה גם היא נמוכה יותר

במדגם זה . SEM-כפי שניתן לראות מתוצאות בדיקת ה, היה הטרוגני  FA+6L+4Gמדגם  .ד

 ,FA+10G(אולם פחות מאשר במדגמים האחרים שהכילו גבס , טרינגיטנצפו גם מחטי הא

FA+8L+2G .(תמונות ה- SEM  העידו על המצאות קלציט במדגם) 6.19 'מסראה ציור( ,

או , רחמצני שבאווי-הקלציט נוצרה ככל הנראה מריאקציה בין הסיד הכבוי והפחמן הדו

 .קומבינציה זו לא בוצעה בXRDבדיקת . בצורה מלאכותית כמזהם בגבס

מתוצאות הבדיקה ניתן לראות שהפיקים של .  בלבדXRDנבדק בבדיקת  FA+10Lמדגם  .ה

והסיבה לכך היא שהסיד , הקלציט שהתקבלו גבוהים יותר מאשר בתערובות האחרות

, בנוסף. הגיב עם הפחמן הדו חמצני ויחד יצרו את הקלציט, 10%-שתכולתו היא כ, הכבוי

 הסיד כבוי שעדיין לא הגיב בריאקציה פוצולנית עם הפאזה ניתן לזהות בבדיקה זו את

 . הזכוכיתית של האפר ולכן מופיע כמינרל בתערובת

 

 מבנה ובדיקות מכאניות-הקשר בין בדיקות מיקרו 6.4

נתן תוצאות חוזק גבוהות יחסית לחומרי מיסעה מיוצבים ויחסית לאפר פחם FA הצירוף  .1

מבנה הראו שחלקיקי האפר -בדיקות המיקרו. בעל תכולות סיד נמוכות יחסית, Fמסוג 

להתחזקות , ככל הנראה, ריאקציה פוצולנית חלקית שתרמה,  ימי אשפרה28לאחר , עברו

" החופשי"והסיד , פ הנו אקטיבי"בדיקות אלו מראות שאכן האפר המרחף הדרא. המערכת
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 כמו כן ניתן לומר. שנמצא בתוכו מגיב עם הפאזה הזכוכיתית ליצירת גל צמנטי

כפי שניתן היה לראות , שהתחזקותה של המערכת הנה תלויה בזמן ובאופן האשפרה

 .בבדיקות המכאניות

 נתן תוצאות חוזק בלא כלוא וחוזק למתיחה לא ישירה נמוכות יחסית FA+10Lהצירוף  .2

 הראתה שעדיין קיים סיד כבוי XRD-בדיקת ה.  ימי אשפרה28לצירופים האחרים לאחר 

 יום 28הריאקציה הפוצולנית איננה שלמה לאחר . חלקיקי האפרשלא הגיב עם , בחומר

 . ולכן המערכת לא מגיעה לחוזק גבוה יחסית

.  נתן תוצאות חוזק בלא כלוא וחוזק למתיחה גבוהות יחסיתFA+6L+4Gהצירוף  .3

 28 ניתן לראות שלצד ריאקציה פוצולנית שמתרחשת לאחר SEM-מהתבוננות בבדיקת ה

טרינגיט הממלאות את החללים ותורמות אף הן להתחזקות החומר נוצרות גם מחטי א, יום

 .מאשר בתערובות ללא גבס, ולתוצאות חוזק טובות יותר

מכאן ניתן .  לא הפגין תוצאות גבוהות במיוחד יחסית לשאר הצירופיםFA+10Gהצירוף  .4

 וניתן לקבל תכונות מכאניות טובות,  גבס לתערובת איננה חיונית10%ללמוד שתוספת של 

 .אולם אז יש להתחשב גם בכמות הסיד בתערובת, 10%-גם כאשר תוספת הגבס נמוכה מ

מניתוח . נתן תוצאות חוזק בלא כלוא גבוהות יחסית לשאר התערובות FA+8L+2Gהצירוף  .5

 לצד התפתחותה של ריאקציה , ניתן לראות כיצדSEM-התמונות שהתקבלו בבדיקת ה

ו את החללים שבין חלקיקי האפר ותרמו מאוד התפתחו מחטי אטרינגיט שמילא, פוצולנית

. הוא היה פעיל, למרות התוספת המזערית של הגבס. לחוזקה ההתחלתי של המערכת כולה

מה שמחזק את הסברה ,  מעידה על הימצאותו של מינרל האטרינגיטXRD-גם בדיקת ה

 .לחוזקו ההתחלתי של המדגם, באמצעות מינרל זה, שהגבס אכן תורם

 סיכום  6.5

בצירופים של אפר ,  ואת ניתוחן האיכותיXRD- והSEM-זה הציג את תוצאות בדיקות הפרק 

מהצגת התוצאות ומהניתוח ניתן להדגיש את .  ימי אשפרה28לאחר , סיד וגבס, פ"דרא

 :הנקודות הבאות

. הניתוח הצביע על שלוש ריאקציות כימיות אופייניות המתרחשות בצירופים השונים .1

הוא ליצור מטריצה צפופה של תוצרים אשר תורמים לתכונות תפקידן של הריאקציות 

 . המכאניות של החומר המיוצב

אשר מילא את החללים בין , במדגמים בהם היה גבס נוצר תוצר הריאקציה אטרינגיט .2

האטרינגיט נוצר גם כאשר כמות הגבס , חלקיקי האפר ותרם לחוזק של המערכת כולה

 . שלא בהכרח כמות גבוהה של גבס חיונית למערכתמה שמעיד על כך, הייתה נמוכה יחסית

 מבני ניתן היה - נתן תוצאות מכאניות טובות ואכן בניתוח המיקרוFA+8L+2Gהצירוף  .3

 .להסביר את הסיבות לקבלת חוזק זה

 

הפרק הבא יציג את הסיכום והמסקנות של המחקר כולו בהסתמך על סקירת הספרות ועל 

 .קר המעבדתי שבוצעהמח
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 מסקנות והמלצות להמשך מחקר, סיכום :7 פרק

 מטרות המחקר 7.1

 היתכנות השימוש באפר הייתה בחינת, 1כפי שהוגדרה בפרק , מטרתו העיקרית של המחקר

מטרה זו נבעה מהצורך . ולחיזוק שכבות מיסעהה כקשרן הידראולי  ליציר,  מקומיפחם מרחף

, צוא פתרון לבעיית הפסולת התעשייתית הנוצרת ברחבי העולם עקב התפתחות טכנולוגיתלמ

אשר יחליפו , מהצורך למצוא חומרי סלילה חדשיםו, מחד, העלולה להוות מפגע סביבתי

 .מאידךחומרים יקרים ואוזלים 

בחינת השפעת מקור האפר על תכונות הקשרן  -האחת : הוגדרו שתי מטרות משניות, בנוסף

 . בדיקת ההשפעה של צורת אחסון האפר והטיפול בו על תכונות הקשרן–והשנייה  ,ההידראולי

 

 ממצאי סקירת הספרות 7.2

 נעשה 50 - וה40-בשנות ה. ייצוב חומרי מיסעה ושתית ידוע ומקובל בעולם הרחב מזה זמן רב

חל מאוחר יותר ה. שימוש בצמנט פורטלנד ובסיד לייצוב חומרים גרנולרים וקוהזיביים

אפר הפחם הנו תוצר לוואי המתקבל משריפת פחם . השימוש גם באפר פחם מרחף למטרה זו

שימוש בו יכול . העלול להוות מפגע סביבתי וסילוקו כרוך בהוצאות רבות, ליצירת חשמל

 . להחליף חומרי ייצוב יקרים ולהפחית את עלות המיסעה

בפיתוח תקנים ושיטות בדיקה ) CEN( החלה הועדה האירופאית לתקינה 90-בתחילת שנות ה

קיימים מספר תקנים לתערובות קשרניות עם אפר , כיום. לתערובות קשרניות הידראוליות

בין היתר לסוגי הבדיקות , תקנים אלו מתייחסים). Fly Ash Bound Mixtures(פחם מרחף 

צוא ניתן למ, כמו כן. שיש לבצע בחומרים מיוצבים באפר פחם ולסיווג ההרכבים השונים

 . בתקנים אלו דוגמאות להרכבים אשר שימשו מדינות שונות באירופה לייצוב עם אפר מרחף

לכן , השימוש באפר פחם כקשרן הידראולי בשכבות המיסעה החל רק בעשור האחרון, כאמור

שחקרו בשנים , רוב המידע נלקח מהבריטים. המקורות  הספרותיים שנמצאו היו מעטים

ייצוב קרקעות ומחזור מיסעות באתר "ינוס הבינלאומי הראשון להאחרונות את הנושא ומהכ

שמתארים בצורה , ים בדיקות מעבדהציגאולם לא נמצאו מראי מקום המ". י שימוש בצמנט"ע

 .  מקיפה יישום התערובות בשטח ומעקב לאורך זמן

ת הנו אבקה המיוצרת במפעל ומשווקת לשימושים שונים בהנדס, קשרן הידראולי בהגדרתו

כמו . אפר הפחם המרחף כלול ברשימת המרכיבים העיקריים של הקשרן ההידראולי. דרכים

טיוטת התקן . הקשרן יכול לכלול מרכיבים בתוספת מזערית שישפרו את תכונותיו, כן

האירופאי לקשרן הידראולי מסווגת את הסוגים השונים של הקשרן לפי החוזק בלא כלוא 

 . 52.5MPa והגבוה ביותר הוא  5MPaוך ביותר הוא החוזק הנמ.  ימי אשפרה28אחרי 
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הנה איטית , אפר הפחם המרחף והסיד, הריאקציה המתרחשת בין מרכיבי הקשרן ההידראולי

מראי מקום שונים ממליצים לבצע את בדיקות החוזק גם , אי לכך. ונמשכת חודשים רבים

אירופאים מתייחסים התקנים ה.  יום360 יום ולאחר 90לאחר , בתקופות אשפרה ארוכות

לעובדה שלא ניתן להמתין שנה לצורך ביצוע בדיקות בחומר ואי לכך נמצאו מספר קורלציות 

 מעלות 40או , 20 יום בטמפרטורות אשפרה של 90- יום וב28-הקושרות בין החוזק המתפתח ב

נן י הקשרים הללו ניתן לחזות את החוזק לאחר שנה ולתכ"ע.  יום360-צלזיוס לזה המתפתח ב

בהן הריאקציה , יתרון שנמצא בשימוש בתערובות אפר פחם וסיד. את המיסעה בהתאם

הוא בכך שהן פחות רגישות לתופעת ההתכווצות עקב הריאקציה של , מתרחשת באיטיות

ולכן פוחת הסיכוי ששכבה מחומר כזה ) תופעה המוכרת בייצוב בצמנט(הקשרן עם מים 

 .שכבה האספלטיתתתכווץ ותגרום לסדקי השתקפות בפני ה

שהידע הקיים בו , ייחודיותו של מחקר זה היא בכך שהוא בחן שימוש חדשני בתחום הסלילה

י מציאת "ע, המקומית, המחקר ותוצאותיו מהווים תרומה ברמה הארצית. הנו מצומצם

להחליף בעתיד יוכל ,  זה שימוש חדשני.שימוש נוסף לאפר הפחם המהווה פסולת תעשייתית

י מיסעה קיימים וכאשר יצטבר ניסיון מקומי יביא אף לחיסכון בעלות הכוללת של חומר

תרום ברמה הבינלאומית כבחינה נוספת של קשרן המכיל אפר כול לכמו כן המחקר י. המיסעה

 .סיד וגבס כפי שהומלץ בתקן האירופאי, פחם מרחף

 

 ממצאי החקירה המעבדתית 7.3

 4וכן , כקשרן הידראולי, פ מהסילו"קור דראהמחקר המעבדתי כלל בחינה של אפר פחם ממ

בעל תכונות , נבדק אפר ממקור אינדונזי, כמו כן. צירופים שונים של אפר פחם עם סיד וגבס

בנוסף . פ" צירופים עם סיד וגבס שנבדקו עם אפר הפחם הדרא4כימיות שונות וכן אותם 

 . הקשרןנבדקה השפעת צרות האחסון של האפר לפני השימוש בו על התכונות

נבחר לבצע בדיקות מקובלות בחומרי , היות והשימוש בקשרן הידראולי הנו חדש יחסית

הבחינה המעבדתית נעשתה באמצעות הבדיקות . מיסעה בכלל ובחומרי מיסעה מיוצבים בפרט

בדיקות , )חוזק בלא כלוא ובקיעה(בדיקות מכאניות , ק" מת- רטיבות-בדיקות צפיפות: הבאות

מטרת הבדיקות הייתה . שקיעה תחת גלגל נעבדיקת קיים ובדיקת , )XRD, SEM(כימיות 

לאפיין את תוצרי הריאקציות , לאפיין את הקשרן באמצעות בחינת תכונותיו השונות 

ומהם השינויים בתכונות הקשרן ,  לבדוק כיצד משפיע זמן האשפרה על התוצאות ,המתקבלים

 .כתלות במקור האפר ובטיפול המקדים בו

פ מהסילו מתאים לשמש כמרכיב "שאפר פחם מרחף ממקור דראממצאי החקירה הראו 

תוצאות בדיקת החוזק בלא כלוא עמדו . )אפילו ללא תוספים(עיקרי בקשרן הידראולי 

פ כקשרן "בדרישות מפרטים ומדריכים שונים ברחבי העולם וכן ניתן לסווג את האפר הדרא

הוא הסיווג הראשון " 5". הידראוליירופאי לקשרן פ טיוטת תקן א"ע" 5"הידראולי מסוג 

 .מבין ארבעת הסיווגים הקיימים) הנמוך(
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כפועל , הצירוף היעיל ביותר, תכונותיופ אכן משפרת את "תוספת של סיד וגבס לאפר פחם דרא

תוצאות החוזק עבור צירוף זה היו גבוהות מאלו  .FA+8L+2Gהוא , יוצא של מחקר זה

השני , " 12.5"-והוא מעלה את הסיווג לפי טיוטת תקן אירופאי ל,  הנקישהתקבלו עבור האפר

 כרוכה בעלות כלכלית אולם תוספת של סיד וגבס לאפר הפחם .מבין ארבעת הסוגים הקיימים

 .תועלת עבור כל פרויקט לגופו-אי לכך יש לבצע בחינה של עלות, נוספת

 אפר פחם וסיד ובמחקר זה אכן זמן האשפרה הנו גורם בעל חשיבות גבוהה בתערובות של

 .נצפתה השפעתו הרבה על תוצאות הבדיקות

תוספת של סיד וגבס לאפר . אפר אינדונזי ללא תוספים אינו מתאים לשמש כקשרן הידראולי

אולם באופן חלקי בלבד שאינו מספק את כל דרישות , האינדונזי אמנם משפרת את תכונותיו

 בקשרן הידראולי על בסיס אפר פחם יש צורך המסקנה היא שעל מנת להשתמש. התקנים

 .להגדיר מראש את ההרכב הכימי של האפר

, ששהה כחודש ימים במקום פתוח בערימה וכן הורטב מידי פעם, פ מורטב"אפר ממקור דרא

אפר פחם זה  הפגין ערכי חוזק נמוכים יחסית לאפר יבש . נבדק במספר בדיקות מצומצם

ת חד משמעיות לגבי השימוש באפר מערימה כקשרן לא ניתן להסיק מסקנו. מהסילו

זמן : היות והשימוש באפר מערימה הוא פונקציה של גורמים נוספים כמו, הידראולי בעתיד

על מנת להסיק מסקנות לגבי . מאיזה חלק של הערימה הוא נלקח וכדומה, השהייה בערימה

 .השימוש בו יש צורך בחקירה נוספת

 

 תשובות לשאלות המחקר 7.4

 :פ סדר הופעתם"  ע1.2 סעיף 1 התשובות לשאלות המחקר שהוצגו בפרק להלן

פ יבש מהסילו הפגין ערכי חוזק גבוהים ועמד בדרישות "אפר הפחם המרחף ממקור דרא .1

מפרטים שונים לחומרים מיוצבים ובטיוטת התקן לקשרן כבישים הידראולי  ולכן מתאים 

אפר פחם ומים עברו סידרה של תערובות של . לשמש מרכיב עיקרי בקשרן הידראולי

הבדיקות . בדיקת גלגל נע ובדיקות כימיות, בדיקת קיים, בדיקות חוזק למתיחה וללחיצה

המכאניות הראו שלאפר חוזק העומד בדרישות המפרטים והתקנים לחומרי סלילה 

בדיקת הקיים הראתה שהחומר עמיד במחזורי הרטבה וייבוש ובדיקת הגלגל . מיוצבים

אינו מתפורר ואינו עובר שינויים והיסדקות כתוצאה ממעברי , שהחומר יציבהנע הראתה 

 . גלגל

למשל (את תכונות הקשרן ההידראולי שיפרה אפ "תוספת סיד וגבס לאפר הפחם הדר .2

בצירופים , תוספת משולבת של סיד וגבס).  יום28- ב1.5שיפור חוזק בלא כלוא פי 

FA+6L+4Gו - FA+8L+2G ,חוזק יותר מאשר שימוש כל אחד שיפרה את בדיקות ה

שילוב של ריאקציות שונות שיוצר כל אחד , ככל הנראה, הסיבה היא. מהתוספים בנפרד

 .מהם עם אפר הפחם ושהם יוצרים האחד עם השני
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).  יום28עד (תוספת של גבס המיהידרט תרמה להתפתחות חוזק גבוה בתקופה הראשונה  .3

מהבדיקות . תנה תוצאות חוזק גבוהות ביותרולא נ" בזבזנית" גבס הנה 10%תוספת של 

בלבד )  סיד8%בצירוף שכלל גם ( גבס 2%הכימיות היה ניתן להבחין בכך שתוספת של 

 . יצרה את מינרל האטרינגיט שמילא את החללים ותרם לחוזק הכולל של המערכת

ר מחק. ריאקציה פוצולנית בין הסיד לפאזה הזכוכיתית שבאפר תלויה בזמן ובטמפרטורה .4

לכן לא נבחן החוזק לאחר , זה התמקד בבדיקות בתקופה הראשונה לאחר ההידוק החומר

 התקן האירופאי לתערובות קשרניות ממליץ לבצע בדיקות .תקופות אשפרה ממושכות

 360 ימים ושל 90חוזק בחומרים שעוברים ריאקציה פוצולנית לאחר זמני אשפרה של 

 איטית והתערובת ממשיכה להתחזק עם ימים וזאת היות והריאקציה המתרחשת הנה

בתחילתה של ) פ הבדיקות הכימיות"ע(הצירופים בתוספת סיד שנבדקו נמצאו . הזמן

. בחלק מהצירופים היה ניתן להבחין בתחילתם של תוצרי ריאקציה זו. ריאקציה פוצולנית

 XRDבבדיקת , לא הפגין תוצאות חוזק גבוהות יחסית בחודש הראשון FA+10Lהצירוף 

ניתן היה לראות שיש עדיין סיד שלא הגיב עם אפר הפחם ומכאן המסקנה היא שדרושה 

 .תקופה של מעל לחודש ימים על מנת לבחון את הריאקציה הפוצולנית בין האפר לסיד

. מאוד משמעותי לשימושו כקשרן,  המתבטא בשינוי בהרכבו הכימי,במקור האפרשינוי  .5

הקשרן בהשוואה ירידה בתכונות המכאניות של הבדיקות שבוצעו באפר אינדונזי הראו 

תרם באופן משמעותי ) סיד וגבס( שימוש בתוספים ,יחד עם זאת. לאפר הדרום אפריקאי

תרומה זו ניכרה בשיפור תוצאות החוזק . פ"יותר לאפר האינדונזי מאשר לאפר הדרא

 . במאות אחוזים

ו משפיעים בצורה פ מערימה נמצא ששיטת הטיפול באפר ואחסונ"מבדיקת אפר דרא .6

קיים . ניכרת על תכונות הקשרן ההידראולי ויש להביאם בחשבון בשימוש בו למטרה זו

לבין אפר שנלקח , במצב יבש, הבדל ניכר בין תכונותיו של אפר שנלקח ישירות מהסילו

סדרת הבדיקות שבוצעה . הורטבה ועברה תהליך של קרבונציה, מערימה שעמדה בחוץ

 נצפתה ירידה משמעותית  ללא כל ספקאולם, אמנם מצומצמתבאפר מערימה הייתה 

התוספים השונים במקרה זה של אפר מערימה  .בערכי החוזק של האפר ששהה בערימה

  .היו משמעותיים הרבה יותר והגדילו את ערכי החוזק במאות אחוזים
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 המלצות להמשך מחקר 7.5

 : להמשך מחקר כדלקמןבעקבות הממצאים של המחקר הנוכחי ניתן לרשום מספר המלצות

עם (לתכנן ולבצע קטע כביש בו חומרי המצע התחתון יוחלפו באחד מהצירופים שנחקרו  •

גבוהה , תוך שימת דגש על כמות הסיד, פ הנבדק"אפר הדומה בהרכבו הכימי לאפר הדרא

 .ביצוע ומעקב אחר התנהגות ותפקוד הקטע לאורך זמן, )10%-מ

היערך בהתאם לערבול החומרים בצורה הומוגנית בהתארגנות לביצוע קטע ניסוי יש ל •

ולעקוב אחר תופעת הסדיקה העלולה להתרחש בשכבות מיוצבות ולדרכי הפתרון המוצעים 

 ]. 47ראה מראה מקום [

. אשר מחירו יקר, על מנת ללמוד על תרומתו של הגבס לקשרן נעשה שימוש בגבס תעשייתי •

או לחילופין בגבס , י של תעשיות כימיותיש לנסות בעתיד להשתמש בגבס שהנו תוצר לווא

 ).FGD(שנוצר מתהליך שריפת הפחם 

או גבס לאפר הפחם יש , סיד: על מנת ללמוד טוב יותר על תרומת כל אחד מהמרכיבים •

לבצע סדרת ניסויים אשר יבחנו אחוזים אחרים של כל מרכיב בנפרד ותרומתו לקשרן 

 . ההידראולי

. 90%-קבועה ובלחות יחסית הגבוהה מ' בטמפ, זהיםכל הבדיקות בוצעו בתנאי אשפרה  •

 יש לבדוק טמפרטורות ולכן, לטמפרטורת האשפרה השפעה על הריאקציות המתרחשות

 .ולבחון את ההבדלים ) למשל בתוך מים(וסביבת אשפרה שונה נוספות 

, בדיקת התעייפות, בדיקת כפיפה: כגון, שלא בוצעו במחקר זה, ביצוע בדיקות נוספות •

 .'ל אלסטיות וכדמודו

יש , ולאחר ביצוע קטע ניסוי, על מנת לקבל אינדיקציה לתרומת הקשרן לתפקוד המיסעה •

לנתח מצב מאמצים של מיסעה קונבנציונאלית לעומת מיסעה עם שכבה מיוצבת בקשרן 

 .הידראולי

 



 
127

 1נספח 

 Excel(ANNOVA Single Factor 1(תוצאות ניתוח השונויות באמצעות 

 

 :ה עבור מדגמי חוזק בלא כלוא לאחר יום אשפרהתוצאות הבדיק .1

 

 SUMMARY        
 Groups Count Sum Average Variance    
 Column 1 3 5960 1986.667 1429.333    
 Column 2 3 7893 2631 6253    
 Column 3 3 1943 647.6667 2001.333    
 Column 4 3 2307 769 225    
 Column 5 3 3068 1022.667 4602.333    
         
         
 ANOVA        

 
Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit  

 
Between 
Groups 8896308 4 2224077 766.3417 

2.18E-
12 3.47805  

 Within Groups 29022 10 2902.2     
         
 Total 8925330 14          
         

 :ת הבדיקה עבור מדגמי חוזק בלא כלוא לאחר שבוע אשפרהתוצאו .2
 

  SUMMARY       

  Groups Count Sum Average Variance   
 Column 1 3 40214 13404.67 1070633   
  Column 2 3 25114 8371.333 127241.3   
  Column 3 3 29026 9675.333 1985402   
  Column 4 3 22534 7511.333 22017.33   
  Column 5 3 22745 7581.667 1192.333   

         
         
  ANOVA       

  
Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

  
Between 
Groups 72009570 4 18002393 28.07183 

2.04E-
05 3.47805 

  Within Groups 6412973.3 10 641297.3    
         
  Total 78422544 14         

         

 

                                                

 95%רמת המובהקות של הבדיקה הנה  1
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 : ימי אשפרה28תוצאות הבדיקה עבור מדגמי חוזק בלא כלוא לאחר  .3

 

 SUMMARY       
 Groups Count Sum Average Variance   
 Row 1 3 38.063 12.68767 0.081865   
 Row 2 3 35.492 11.83067 0.55245   
 Row 3 3 65.115 21.705 0.645943   
 Row 4 3 41.566 13.85533 0.041029   
 Row 5 3 67.06 22.35333 0.478772   
        
        
 ANOVA       

 
Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

 
Between 
Groups 314.0503 4 78.51257 218.0832 

1.11E-
09 3.47805 

 Within Groups 3.6001207 10 0.360012    
        
 Total 317.65042 14         

 

 

 :תוצאות הבדיקה עבור מדגמי מתיחה לאחר יום אשפרה .4
 SUMMARY        
 Groups Count Sum Average Variance    
 FA 3 0.37463 0.124877 0.000334    
 FA+10L 3 0.45863 0.152877 0.000736    
 FA+10G 3 0.93625 0.312083 0.000188    
 FA+6L+4G 3 0.96975 0.32325 4.27E-06    
 FA+8L+2G 3 1.161 0.387 0.000364    

         
         
 ANOVA        

 
Source of 
Variation SS df MS F 

P-
value F crit  

 
Between 
Groups 0.157728 4 0.039432 121.2467 

1.99E-
08 3.47805  

 Within Groups 0.003252 10 0.000325     
         
 Total 0.16098 14          
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 :תוצאות הבדיקה עבור מדגמי מתיחה לאחר שבוע אשפרה .5

 

 SUMMARY        
 Groups Count Sum Average Variance    
 FA+8L+2G 3 3.09616 1.032053 0.012141    
 FA+6L+4G 3 3.73665 1.24555 0.002672    
 FA+10G 3 3.875 1.291667 0.004314    
 FA+10L 3 4.20293 1.400977 0.000956    
 FA 3 3.152996 1.050999 8.7E-05    

         
         
 ANOVA        

 
Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit  

 
Between 
Groups 0.303559 4 0.07589 18.81153 0.00012 3.47805  

 Within Groups 0.040342 10 0.004034     
         
 Total 0.343901 14          
         

 

 : ימי אשפרה28תוצאות הבדיקה עבור מדגמי מתיחה לאחר  .6

 

 SUMMARY        
 Groups Count Sum Average Variance    
 FA+8L+2G 3 5.528 1.842667 0.032533    
 FA+6L+4G 3 5.781146 1.927049 0.022682    
 FA+10G 3 6.16491 2.05497 0.015585    
 FA+10L 3 5.13478 1.711593 0.092813    
 FA 3 5.432219 1.81074 0.005689    
         
         
 ANOVA        

 
Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit  

 
Between 
Groups 0.200455 4 0.050114 1.480009 0.279602 3.47805  

 Within Groups 0.338604 10 0.03386     
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