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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
תוכן עניינים
עמוד
פרק א' – מהו אפר פחם מרחף
(א)

1

אפר הפחם ותכונותיו

(א –  )1הקדמה

1

(א –  )2מהו אפר הפחם

1

(א –  )3מהבחינה הטכנולוגית

2

(א –  )4מהבחינה הכלכלית

3

(א –  )5מהבחינה האנרגטית

3

(א –  )6מהבחינה האקולוגית

3

(ב)

4

תכונות אפר הפחם

(ב –  )1סוגי אפר הפחם

4

-

סיווג C

4

-

סיווג F

4

(ב –  )2תכונות אפר הפחם המרחף
תכונות פיזיקליות
-

6
6

-

תכונות כימיות

6

-

פוצולניות (ריאקטיביות פוצולנית)

8

-

ריאקציות כימיות הנוצרות בבטון

9

()1

תחמוצת גופרית (גופרית תלת חמצנית )(SO3

9

()2

מגנזיום חמצני MgO

9

()3

אלקלים Na2O ∙ K2O

9

()4

פחמן C

9

(ב –  )3הגורמים המשפיעים על הריאקטיביות של אפר פחם מרחף

10

-

הידרציה של צמנט פורטלנד

10

-

הידרציה של אפר פחם מרחף

11

-

הערכת הפוצולניות

11
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
(ג)

עמוד
11

אפר פחם מטויב

( )1זמן ההתקשרות

12

( )2דקות החלקיקים ()Fineness

12

(ד)

השפעות סילוק גזים רעילים ( NOxו )SO2 -בעת ייצור אנרגיה חשמלית על
תכונות אפר הפחם המרחף

13

(ה)

אפר תחתי (Dry Bottom Ash )D.B.A

13

(ו)

סוגי צמנט עפ"י ת"י  – 1צמנט רגיל

15

פרק ב' – תקנים רלוונטיים לשימושי אפר פחם מרחף בענף הבנייה בישראל ובעולם
דרישות התקינה

18

(א)

(א –  )1תקינה של אפר פחם לבטון

18

(א –  )2מרכיבים היכולים לגרום לריאקציות כימיות שליליות

18

-

גופרית תלת חמצנית SO3

18

-

מגנזיום חמצני MgO

19

(א –  )3דרישות כלליות
-

20
התכולה הכוללת של צורן חמצני ,אלומיניום חמצני וברזל חמצני
))SiO2 + Al2O3 + Fe2O3

20

רטיבות
דקות

20
20

(א –  )4הפסד הקלייה ()LOI

21

(א –  )5אינדקס אקטיביות פוצולנית עם צמנט פורטלנד

22

(א –  )6דרישות נוספות
(א –  )7נספח – תקני אפר פחם

22
23
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
עמוד
פרק ג' – אפר פחם מרחף בתעשיית הבטון
(א)

השימוש באפר פחם מרחף בתעשיית הצמנט/הבטון

26

(א –  )1הקדמה

26

(א –  )2דרכי הוספת אפר הפחם לצמנט/לבטון

26

(ב)

אפר הפחם המרחף כמרכיב בתעשיית הבטון

(ב – " )1מקומו" של אפר הפחם המרחף בתערובת הבטון
(ב – )2

השפעות אפר הפחם המרחף על תכונות הבטון

28
28
28

-

שיפור עבידות הבטון הטרי

29

-

תצרוכת המים של הבטון הטרי

30

-

הפרשת מים ()Bleeding

30

-

חוזק

30

-

חום הידרציה

31

-

התכווצות בייבוש

31

-

עמידות בפני סולפטים

32

(ג)

אפר הפחם המרחף כמרכיב בתערובת בטון המכילות מוספי על

32

(ד)

אפר פחם מרחף כמרכיב בתערובות של "בטונים מיוחדים"

33

(ד –  )1הקדמה

33

(ד –  )2סוגי הבטון

33

-

בטון ללא שקיעה ))No Slump Concrete

33

-

בטון בעל חוזק גבוה ()High Strength/Performance Concrete

34

-

בטון מהודק ע"י מכבש ((Roller Compacted Concrete) )RCC

35

-

בטון רב נפח ()Mass Concrete

36

-

בטון משאבה

36

-

בטון עמיד בפני סולפטים

36

אפר פחם מרחף כמרכיב במוצרי בטון
(ה)
(ה –  )1הקדמה

37
37

(ה –  )2מוצרי הבטון

38
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
עמוד

(ו)

-

צינורות בטון

38

-

בטון טרומי /דרוך

38

-

בלוקים מבטון

40

אפר פחם מרחף כמרכיב במוצרים שונים
-

41

בחנ"ם – בטון בעל חוזק נמוך מבוקר ()CLSM

41

חומרי הגלם לייצור הCLSM -

42

-

-

()1

צמנט

42

()2

אגרגט דק (מלאן)Filler ,

42

()3

אפר פחם מרחף

42

()4

חומרי מחזור וחומרים לא סטנדרטיים

42

תערובות אופייניות של CLSM

43

-

אגרגטים קלים

45

-

שימושים אחרים

46

פרק ד' – שימוש באפר פחם מרחף בתכנון תערובות בטון עפ"י  ,EN 206ת”י  466ו -ת”י 118
(ד –  )1ת"י  466חלק ( 1יוני  – )2003חוקת הבטון -עקרונות כלליים

46

(ד –  )2ת"י  –118בטון לשימושים מבניים-תנאי בנייה ,ייצור וחוזק לחיצה (הצעת רביזיה) 47
-

עיקרון ערך ( Kלגבי שימוש באפר פחם)
(א)

כללי

(ב)

עקרון ערך  Kעבור אפר פחם המתאים לתקן הישראלי ת.י.
1209

48
48

48

(ד –  )3חישוב כמות צמנט מינימאלית בתערובת בטון המכילה אפר פחם וכמות אפר
הפחם הנדרשת בתערובת זו

51

סיכום

53

ביביליוגרפיה

54
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
עמוד
רשימת טבלאות
טבלה א .1סיווג אפר הפחם עפ"י ASTM C 618

5

טבלה א .2דוגמאות להרכב הכימי של אפר פחם מרחף שנוצר משריפה של פחם ממקורות
שונים בעולם

5

טבלה א .3השפעת תכולת הפחמן החופשי באפר הפחם המרחף על זמן ההתקשרות
טבלה א .4דירוג אפר פחם תחתי יבש ( %עובר)
טבלה א .5תכונות פיסיקליות של אפר פחם תחתי יבש
טבלה א .6המבנה הכימי של אפר פחם תחתי (אחוז במשקל)
טבלה א .7מיון וכינוי של צמנט רגיל
טבלה ב .1תקן אפר פחם מרחף לבטון (ת"י  -)1209תכונות כימיות

13
14
14
15
16
24

טבלה ב .2תקן אפר פחם מרחף לבטון (ת"י  -)1209תכונות פיסיקליות

25

טבלה ג .1תערובת  CLSMותכונותיה כחומר למילוי חפירות

43

טבלה ג .2השוואה בין תערובות  CLSMשונות עם וללא אפר פחם

43

טבלה ד .1כמויות צמנט ,אפר מחליף צמנט וערכי  ,Kכנדרש בתקן לפי סוג מבנה 1-4

47

טבלה ד .2היחס המקסימאלי מים/צמנט ותכולת הצמנט המינימאלית בהתאם לסוג המבנה
או הרכיב לפי תנאי הסביבה
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50

מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
פרק א'
מהו אפר פחם מרחף
(א)

אפר הפחם ותכונותיו

(א –  )1הקדמה
השימוש באפר פחם (מרחף או תחתי) מוכר זה הרבה שנים במדינות בהן משתמשים
בפחם כחומר בעירה עיקרי בתחנות הכוח לייצור חשמל .העובדה כי לאפר פחם יש
תכונות פוצולאניות (על כך מפורט בהמשך) גם היא ידועה מספר רב של שנים.
בישראל לא הכרנו חומר זה לפני שחברת החשמל הישראלית החלה להשתמש בפחם
כחומר בעירה ,בתחילה בתחנת הכוח חדרה ולאחר מכן באשקלון.
להיווצרות אפר הפחם המרחף והתחתי התייחסו בהתחלה כאל פסולת שיש לסלקה,
אולם השימוש בידע מחו"ל ע"י מדענים וטכנולוגים בארץ ומחקרים שבוצעו לאורך
השנים האחרונות ,במיוחד בשימושי אפר פחם מרחף ,הפכו אותו למשאב ולא "לשארית"
מטרידה שיש לסלקה.
אפר הפחם המרחף יכול לשמש כאחד ממרכיבי הבטון .עפ"י תכונותיו ,הוא יכול להחליף
חלק מחומר המליטה – צמנט ,הוא יכול להוות אחד ממרכיבי הצמנט עצמו וכמובן גם
כתחליף חלקי לחול דיונות ההולך ואוזל כמחצב טבעי במדינת ישראל.
לשימוש באפר הפחם המרחף קיימות לפיכך סיבות טובות נוספות לסיבות הכלכליות
גרידא.
(א –  )2מהו אפר הפחם
אפר הפחם המרחף הנו "שארית" או מוצר לוואי ) (By Productהנוצר בעת תהליך
שריפה של פחם טחון דק במטרה לייצר קיטור ,בדרך כלל במפעלים לייצור חשמל.
בתהליך שריפת הפחם נוצרים שני סוגי אפר :הראשון "אפר פחם מרחף" ) Fly Ashאו
 )Pulverized Fuel Ashוהשני "אפר תחתי ).(Bottom Ash
במסגרת מדריך זה נעסוק רק "באפר הפחם המרחף" ושימושיו בענף הבנייה ,התשתית
והסלילה ,אולם נציין בקצרה את תכונותיו של אפר הפחם התחתי.
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עמוד 1

מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
לאחר שריפת הפחם הטחון-דק ,דואגת מערכת איסוף ,הבנויה על שיקוע אלקטרוסטאטי,
לאסוף את אפר הפחם המרחף ,המופיע כחלקיקים קטנים בגזי השריפה הנפלטים החוצה
לאטמוספרה.
אפר הפחם המרחף מאוחסן בצורה יבשה בסילוסים כדוגמת אחסון הצמנט או בערמות
פתוחות שמורטבות במידה המונעת התעופפות באוויר של חלקיקי אפר הפחם המרחף.
הרכב אפר הפחם המרחף ותכונותיו מושפעים מהגורמים הבאים:
()1

מקור הפחם ותהליכי הטיפול בו ,דהיינו ההרכב המינרולוגי של הפחם עצמו,
בנוסף למאפיינים פיזיים וכימים שלו וכנ"ל תהליכי ההעשרה של הפחם.

()2

מערכות הציוד בתחנת הכוח ותהליכי הכנת הפחם לשריפה ,דהיינו דקות
הטחינה של הפחם ,סוגי תנורי הבעירה ודרך העמדתם .טמפרטורות הבעירה
ושינויים בתנאי הבעירה כתוצאה משינוי תפוקות החשמל יכולים להשפיע על
תכונות אפר הפחם המרחף.

()3

סוג מערכת איסוף אפר הפחם המרחף .במערכות איסוף מסוימות אנו עשויים
לקבל אפר פחם מרחף גס יותר (גודל חלקיקים גדול יותר) מאשר במערכות שקוע
אלקטרוסטטיות חדישות.

(א –  )3מהבחינה הטכנולוגית
אפר הפחם ,בהתאם לתכונותיו ,יכול להביא לשיפור בתכונות הבטון הטרי והקשוי.
ההשפעה על תכונות הבטון הטרי כמו עבידות ) (Workabilityמקורה במאפיין הטיפוסי
של חלקיקי אפר הפחם שיש להם צורה כדורית חלקה בגדלים של  0.002-0.07מ"מ .צורה
כדורית זו מאפשרת הפחתת כמות המים הדרושה כדי לקבל סומך מסוים (עבידות),
שיפור ניכר בתכונות הריאולוגיות של הבטון הטרי ,דהיינו לכידותו של הבטון וזרימה
טובה יותר .כתוצאה מכך ,תהליכי שימה ,ציפוף והחלקה יכולים להתבצע באופן טוב
יותר.
תכונות נוספות הנצפות בבטון המכיל אפר פחם מרחף בעל איכות טובה הן קבלת חוזק
גבוה יותר בתאריכים מאוחרים יותר (מעבר ל 28 -יום) עקב הפעילות הפוצולנית של
האפר ,ובמידה והוא באיכות טובה במיוחד (אפר פחם מטויב ,יוסבר בהמשך) קיימת גם
האפשרות להוריד מכמות המים ,לקבל יחס מים/צמנט נמוך יותר ,וכתוצאה חוזק גבוה
יותר או חיסכון בצמנט לקבלת החוזק הנתון .כן ניתן לקבל בטון אטים יותר ,עמידות
טובה יותר בפני הקורוזיה של ברזל ,הזיון וקבלת פני בטון חלקים.
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עמוד 2

מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
התנאי הבסיסי הנדרש מאפר הפחם המרחף ,המהווה חלק ממרכיבי הבטון ,הנו שלא
יכיל חומרים שיגרמו לריאקציות כימיות שליליות עם מרכיבי הבטון ולגרום בכך לנזק או
אף להרס הבטון ו/או שלא יכיל חומרים היכולים לגרום לקורוזיה של ברזל הזיון.
(א –  )4מהבחינה הכלכלית
היווצרות אפר הפחם בעת שריפת הפחם הנה בעיקרון "עלות שלילית" ,כאשר
ההתייחסות לאפר הפחם הינה שהוא מוצר לוואי (שארית) ,כיוון שאז המשתמש בפחם
לשריפה נאלץ למצוא פתרונות לסילוקו למחפורות ולשלם עבור כך או להעבירו לידי
משתמשים באפר פחם עבור תמורה מינימאלית או אף לשלם עבור כך.
עלויות ייצור "חיוביות" נוצרות כאשר המשתמש בפחם לשריפה בתחנות הכוח לייצור
חשמל מתכוון לתת לאפר הפחם "ערך טכנולוגי" (דקות גרגר ,כמות פחמן בלתי שרוף
מסוימת וכו') ולמוכרו לצרכני אפר הפחם המרחף כחומר בעל ערך טכנולוגי וכלכלי
דוגמת הצמנט ,אגרגטים וכו'.
כיוון שאפר הפחם המרחף מסוגל לשמש ,בנוסף להיותו חליף/תוספת בייצור צמנט ובטון,
גם בעבודות תשתית שאינן קשורות לבטון ,אפשר לנצלו במלואו.
השלכתו לים ,קבורתו במחפורות או סילוקו הינה בזבוז משאבים לאומיים שלא לדבר על
הפגיעה במערכת האקולוגית של המדינה.
מובן שהערך הכלכלי "החיובי" של אפר הפחם המרחף ,כפי שהוא מיוצר או לאחר "טיפול
טכנולוגי" בו ,חייב להיות נמוך ממחיר החומרים אותם הוא אמור להחליף חלקית על
מנת שהשימוש בו יהיה מרבי.
(א –  )5מהבחינה האנרגטית
ניצול אפר הפחם המרחף כחליף לצמנט ולחול יוצר חסכון אנרגטי ניכר ,לדוגמה,
בתעשיית הצמנט הוא משמש לעיתים כחומר בעירה בתנורי ייצור הצמנט תוך ניצול
הפחמן החופשי שבתוכו .כמו-כן ,שימוש באפר פחם כחליף לחול עשוי להקטין במידה
רבה את צריכת החול הטבעי בארץ וכתוצאה את עלויות הפקתו.
(א –  )6מהבחינה האקולוגית
אפר פחם עלול להוות מטרד אקולוגי .כמוצר לוואי הוא מופיע כאבק דק המהווה בעיה
אקולוגית .סילוקו באמצעות הטמנתו בים הנו מפגע אקולוגי בפני עצמו .הטמנה
במחפורות עלולה להוות גם היא מפגע אקולוגי חריף אם לא נוקטים באמצעים נדרשים,
והיא כרוכה בהוצאה כספית ניכרת ,הכנסתו לתהליכי ייצור של מוצרים מוגמרים הנו
לפיכך הפתרון הטוב ביותר מכל הבחינות.
ג .אירוס יועצים בע"מ

עמוד 3
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
אנו מכירים את השימושים באפר הפחם המרחף ,אבל גם אפר הפחם התחתי הוא מוצר
בר שימוש ואינו חייב בהכרח להיות חומר פסולת או מפגע אקולוגי תברואתי .שימוש בו
בייצור בלוקים של בטון ,מוצרי בטון למיניהם ,ייצוב קרקעות ,מילוי חפירות ,בניית
מסעות כביש ,דיפון מסעות וכד' מאפשר "ניצולו הטכנולוגי" ומניעת סילוקו כחומר
פסולת.
מכל הבחינות הללו כדאי שהמערכת ההנדסית תכיר היטב את שני המוצרים ,אפר פחם
מרחף ואפר תחתי ותדע לנצלם לשימושיה היא.
(ב)

תכונות אפר הפחם

(ב –  )1סוגי אפר הפחם
עד עתה מקובל בעולם לסווג את אפר הפחם המרחף לשני סוגים:


סיווג (Class C) C

זהו אפר פחם הנוצר כתוצאה משריפה של פחם ליגניט או פחם תת-ביטומני.


סיווג (Class F) F

זהו אפר פחם הנוצר כתוצאה משריפה של פחם ביטומני.
ההבדל בהרכב הכימי הבולט ביותר שבין שני סיווגי אפר הפחם הוא שאפר פחם מרחף
מסיווג  Cמכיל כמות גבוהה יותר של סידן ( .)CaOתופעה זו הביאה לכך שהיום
משתמשים במונחים של "אפר פחם מרחף גבוה/נמוך סידן" ( High calcium / Low

 )calcium p.f.aבמקום בסיווגים המקובלים של – .Class F / Class C
קיים שוני בהתנהגות אפר הפחם מסיווג  Cאו סיווג  Fהמצוי בתערובת הבטון .אפר פחם
מסוג  Cמצטיין ביכולת של התקשרות עצמית והתקשות גם ללא נוכחות צמנט ,תכונה
שאינה קיימת באפר הפחם המרחף מסוג .F
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
טבלה א .1סיווג אפר הפחם עפ"י ASTM C 618

Class F

Class C

אפר פחם *

<=70 %

סכום שלושת
המרכיבים
<=50%

35-60
10-30
4-20

SiO2
Al2O3
Fe2O3

<=25%

1-35

CaO

>=25%

1-25

MgO
SO3
Na2O
K2O
TIo2

>= 30%

* הכמויות המצויות במרבית אפרי הפחם המרחף בעולם מבוטאות ב.% -
טבלה א .2דוגמאות להרכב הכימי של אפר פחם מרחף שנוצר משריפה של פחם ממקורות שונים
בעולם

אוסטרליה

דרא"פ

ארה"ב

מקור הפחם
סוג האפר

Class C

Class F

Class F

Class F

Class F

SiO2

35.2

50.4

74.6

60.5

44.5

Al2O3

20.3

21.4

28.0

24.5

31.8

Fe2O3

6.3

3.5

5.3

7.3

6.7

סה"כ

61.8

75.3

80.9

92.3

83.0

CaO

25.0

11.6

4.7

1.1

7.4

MgO

6.8

3.0

1.5

1.0

0.9

SO3

1.1

0.5

0.5

0.2

0.5

Na2O

0.2

6.6

0.4

-

-

K2O

0.5

0.9

1.2

-

-

TiO2

-

-

1.2

-

-
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
(ב –  ) 2תכונות אפר הפחם המרחף


תכונות פיזיקליות
אפר הפחם הנו חומר המורכב מחלקיקים דקים ,שמרביתם בצורת כדורים
זכוכיתיים ,בגדלים שהם בד"כ בין  0.002-0.07מ"מ .כמה אפרים עשויים להכיל גם
חלקיקים גבישיים או חלקיקים בצורות לא מוגדרות .גודל החלקיקים יכול להיות
גדול או קטן מחלקיקי הצמנט וזה קשור למקור הפחם וסוג הפחם .צילומים
במיקרוסקופים אלקטרוניים של אפר פחם מרחף ממקורות שונים של פחם (ביטומני,
תת ביטומני ,ליגנייט) מראים חלקיקים הנראים מוצקים כאשר חלק מהם הנם
כדורים חלולים המכילים בתוכם חלקיקים קטנים יותר.
אפר הפחם המרחף מכיל בתוכו גם כמות מסוימת של פחמן שלא נשרף .לכמות זו,
המבוטאת באופן מקורב על ידי בדיקת הפסד המשקל בבעירה L.O.I. Loss on -

 - Ignitionיש חשיבות רבה לגבי תכונותיו ויעילותו של אפר הפחם המרחף כחומר
מליטה בתהליך ייצור הבטון והמוצרים הנוספים בענפי הבנייה והתשתית בהם
מוכנס אפר הפחם המרחף.
גודל רב החלקיקים של אפר הפחם המרחף נע בין  0.01-0.0015מ"מ ,צבעו אפרפר
בדרך כלל (הצבע יכול לנוע מאפור בהיר לאפור כהה כתלות בפחמן הבלתי שרוף).
המשקל הסגולי של אפר הפחם המרחף נע בין  2.2-1.9טון/מ"ק .המשקל המרחבי של
אפר הפחם המרחף היבש מגיע ל 0.8 -טון/מ"ק ואילו המשקל המרחבי של אפר
הפחם במצבו הרטוב כשהוא מאוחסן בערימות פתוחות ינוע בין  1.5-1.1טון/מ"ק.


תכונות כימיות
ההרכב הכימי של הסוגים השונים של אפר הפחם המרחף תלוי בתכונות ובהרכב סוגי
הפחם השונים המשמשים לבעירה בתחנת הכוח לייצור חשמל .במידה ומבצעים
אנליזה של אפר הפחם המרחף באמצעות קרני רנטגן )(X-ray Fluorescence

וטכניקת הספקטרום מוצאים כי ההרכב הכימי שונה באופן ניכר בסוגי הפחם
השונים (ביטומני ,תת-ביטומני ,ליגנייט) ובשינוי מזערי באותו סוג של פחם.
היסודות העיקריים באפר הפחם הם צורן ,אלומיניום וברזל ,המופיעים בצורת
תחמוצת (כ .)75%-95% -מבחינה מינרלוגית מצויים חומרים אלו בין  65%ל90% -
בפאזה זכוכיתית ,שאר היסודות שאפשר למצוא באפר הפחם המרחף הם מגנזיום,
נתרן ,אשלגן ,גפרית ,מנגן ,טיטניום ופחמן כמובן.
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
גורם חשוב בקביעת טיבו של אפר הפחם הוא כמות הפחמן החופשי (שלא נשרף)
שנותר לאחר הבעירה של הפחם .כמות הפחמן החופשי שבאפר הפחם המרחף תנוע
עד  3-4%בתחנות כוח המפעילות מערכת בעירה יעילה של הפחם והוא עשוי להגיע עד
לכ 18% -במערכות בעירה לא יעילות .יש לציין כי כמות הפחמן החופשי עשויה לגדול
לא רק כאשר מערכת הבעירה לא יעילה ,אלא כתוצאה מפעילות מערכות אחרות
בתחנת הכוח המשפיעות על ניצולת שריפת הפחם (על כך נדון בהמשך).
את הימצאות הפחמן החופשי באפר הפחם המרחף מבטאים באמצעות המונח L.O.I

) (Loss on Ignitionשכבר הוזכר .זו למעשה בדיקת ההפסד במשקל של אפר הפחם
בבעירה בטמפרטורה שווה/מעל  850°Cמבוטאת באחוזים .ה L.O.I. -הוא כאמור
פרמטר חשוב בהגדרת איכותו של אפר הפחם המרחף.
יש להדגיש כי :כמות המים שתידרש ,כדי לקבל עבידות טובה של תערובת בטון
המכילה אפר פחם מרחף ,מושפעת מכמות הפחמן החופשי .ככל שהוא יהיה גבוה
יותר ,תידרש כמות גבוהה יותר של מים ,דהיינו פגיעה בחוזק הבטון המדגיש או
הכרח להוספת צמנט כדי להגיע לחוזק הנדרש.
התקן הישראלי המעודכן לאפר פחם מרחף מסוף ( 2005אוקטובר) – ת.י 1209 .מסווג
את אפר הפחם המרחף לשני סוגים:
סוג א – הפסד בקלייה )0-3.0% (L.O.I.
סוג ב – הפסד בקלייה )0-7.0% (L.O.I.
התקנים האירופיים מחלקים את אפר הפחם המרחף לשלוש קבוצות מבחינת ההפסד
בקלייה (בעירה) ) (L.O.I.ובהתאם לכך גם ההתייחסות ליעילותו של אפר הפחם
המרחף כחומר פוצולני.
קבוצה A

-

עד 5%

קבוצה B

-

2-7%

קבוצה C

-

4-9%

אנו נתייחס ביתר פרוט לגבי התקינה של אפר פחם מרחף בפרק שיעסוק בהשוואת
דרישות התקינה בארצות המערב ,במיוחד בארה"ב ,באנגליה ובאוסטרליה.
התקן האמריקאי מגביל את השימוש באפר הפחם המרחף בתערובות בטון :
ל , L.O.I. ≤ 6.0% -ואילו התקן הישראלי המעודכן ת.י 1209 .מגביל את השימוש ל-
.L.O.I.≤ 7.0%
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
לנוכח האפשרויות לטייב את אפר הפחם המרחף כפי שהוא נאגר היום במתקני חברת
החשמל ,חשוב שתהיינה שתי דרגות אלו אשר תשפענה על כמות אפר הפחם המרחף
בתערובות הבטון (נושא זה יידון בהמשך חוברת ההדרכה).
השוואה בין אפרי פחם המכילים כמויות נמוכות ) (Class Fאו גבוהות ))Class C
של תחמוצת הסידן  CaOמראה ,שבאפר מרחף עם הכמות הנמוכה יהיה הL.O.I. -

נמוך  .2.0%-1.0%לעומת זאת ,באפר פחם עם תכולה גבוהה של תחמוצת הסידן יכול
ה L.O.I. -לנוע בין .10%-2.0%


פוצולניות (ריאקטיביות פוצולאנית)
 )American Society of Testing and Materials) ASTMמגדירה את המושג
"פעילות פוצולאנית כחומרים צורניים או חומרים עם אלומינה ,אשר לכשעצמם הנם
ללא תכונת מליטה או עם תכונת מליטה מזערית ואשר כחומר דק המצוי בתנאי
רטיבות יוצר ריאקציה כימית עם מימת הסידן וזאת בטמפרטורה רגילה" .כאשר
מתבצע תהליך כימי זה מתקבלות תכונות המליטה.
מאחר שהריאקטיביות הפוצולנית הנובעת מהריאקציה עם מימת הסידן איננה
מובנת במלואה ,מקובל ליחס מבחינה כימית את התכונות הפוצולניות לתכולת
תחמוצת הצורן  SiO2ותחמוצת האלומיניום  Al2O3באפר הפחם המרחף .מאחר
והתברר שהאקטיביות הפוצולנית משתנה עפ"י התכולות השונות של תחמוצת הצורן
ותחמוצת האלומיניום .עם כל זאת ,האקטיביות הפוצולנית של אפר הפחם המרחף
אינה נובעת רק מתוך ההרכב הכימי של אפר הפחם ,אלא גם מגורמים נוספים
התלויים במבנה חלקיקי האפר .התקנים קובעים לכן מינימום מסוים לתכולת
החומרים המוזכרים לעיל.
מהירות ההתקשרות ומידת הריאקטיביות הפוצולנית קשורה גם לגודל החלקיקים,
הניסיון הראה שחלקיקים קטנים יותר של אפר פחם מרחף יהיו יותר ריאקטיביים
מאשר חלקיקים גסים ,אולם כיוון שהריאקטיביות איננה שווה באפרים ממקורות
שונים (גם אם תכולת החומרים הכימיים המוזכרים לעיל זהה) הרי שאין פרוש הדבר
כי כל אפר דק הוא בעל ריאקטיביות גבוהה.
השפעת אפר הפחם המרחף על תכונות המליטה בבטון קשורה מצד אחד
בריאקטיביות הפוצולנית של אפר הפחם ,ומצד אחר ,בהשפעת אפר הפחם על צריכת
המים לקבלת הסומך הנדרש.
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ריאקציות כימיות הנוצרות בבטון
כפי שצוין ,היסודות העיקריים באפרי הפחם המרחף המצויים בצורת תחמוצת הנם
צורן ,אלומיניום וברזל ,אולם אפשר למצוא גם מגנזיום ,נתרן ,אשלגן ,גפרית ,מנגן,
טיטניום ופחמן.
הימצאות תחמוצות מיסודות מסוימים בכמות גבוהה יחסית באפר הפחם המרחף
עשויה לגרום נזק לבטון וכנ"ל אם משתמשים בייצור הבטון באגרגטים בעלי תכונות
של ריאקטיביות אלקלית  -ולפיכך יש להגביל את כמותם.

( )1תחמוצת גפרית (גפרית תלת חמצנית )SO3
גפרית תלת חמצנית הבאה במגע עם בטון גורמת ליצירת מינרל הנקרא אטרינגיט,
תהליך זה גורם להתפוררות והרס הבטון ,התהליך מתחיל בתפיחה והיסדקות הבטון
והסדקים ילכו ויתרחבו במידה שקיימת עדיין פעילות כימית עם הסולפטים ,עד
להרס מוחלט של הבטון.
( )2מגנזיום חמצני )(MgO

הימצאות כמות גדולה יחסית של חומר זה עשויה לגרום לתפיחת הבטון ולהיסדקותו
עקב הגדלת הנפח כתוצאה מהריאקציה שבין המגנזיום והמים .הסיכון הגדול
במקרה זה הוא שהריאקציה נעשית בצורה איטית מאוד והנזק מתגלה לאחר זמן רב
מיציקת הבטון.
( )3אלקלים Na2O•K2O

בעקרון אין האלקלים פוגעים בבטון עצמו ,כיוון שהבטון הנו למעשה "אבן
אלקלינית" ,הסיכון כאן נובע משימוש באגרגטים שעקב הרכבם המינרולוגי יכולים
לגרום לריאקציה כימית עם האלקלים .אגרגטים אלה מוגדרים כאגרגטים אלקליים
ריאקטיביים .הם מצויים בכמויות לא קטנות באירופה ובארה"ב וכמויות מזעריות
בישראל (אחד המקומות שבהם נמצאו אגרגטים אלו הוא אזור סדום).
( )4פחמן C -

הימצאות הפחמן עצמו (שאריות הפחם הטחון שלא נשרף בעת הקלייה) באפר הפחם
המרחף לא גורמת ישירות לנזק לבטון ו/או לחוזקו גם לא בגילים מאוחרים ,אולם
להימצאותו בכמויות גבוהות בבטון יש השפעות שליליות כדלקמן-:
א .עקב ספיחת המים לפחמן הבלתי שרוף גדלה תצרוכת המים בתערובת הבטון על
מנת לקבל את הסומך הנדרש ,תהליך הגורם להחלשות הבטון או לצורך להוסיף
צמנט לתערובת.
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
ב .קושי בשליטה על כמות האוויר הכלוא בתערובת הבטון והפחתת היעילות של
המוספים הכימיים עקב ספיחת חלק מהמוסף על ידי הפחם .מאחר וכיום מרבית
סוגי הבטון מכילים מוספים כימיים פלסטיים/על פלסטיים וכולאי אוויר אשר
באמצעותם שולטים על עבידות וסומך התערובת ועל כמות האוויר הכלוא
בתערובת הרי שהפחמן החופשי מפריע בתהליך זה.
ג .זמן ההתקשרות מתארך ,כמות גדולה מדי של פחמן חופשי עשויה לגרום
להתארכות זמן ההתקשרות ודחייה במועד פירוק הטפסות ועבודות הגמר של
האלמנטים בבטון.
ד .אי אחידות בצבעו של הבטון  -מתקבלים גוונים שונים של צבעי אפור – שחור על
פני הבטון (הנזק הנו בעיקרו באחידות פני הבטון אם רוצים לצקת בטון גלוי).
אי לכך נקבעו תקנות בין באמצעות התקינה ו/או הניסיון שנצבר בשטח להגביל את כמות
הפחמן הלא שרוף באפר הפחם המרחף ,הנמדד באמצעות ה(Loss on Ignition) L.O.I. -

כשהמגבלה נעה בין .6%-4%
(ב –  )3הגורמים המשפיעים על הריאקטיביות הפוצולנית של אפר הפחם המרחף


הידרציה של צמנט פורטלנד
על מנת להבין את השפעת הגורמים השונים על הריאקטיביות הפוצולנית של אפר
הפחם המרחף יש להתייחס בתחילה להידרציה של צמנט פורטלנד עצמו .ההתקשרות
התחילית והסופית של מערכת צמנטית מתרחשת כתוצאה מריאקציה בין מרכיבי
הצמנט והמים .המרכיבים העיקרים של הצמנט ,אשר מגיבים כשהם באים במגע עם
מים ויוצרים ריאקציה כימית ,הם הטריקאלציום סיליקאט ) ,(C3Sדיקאלציום
סיליקאט ) ,(C2Sטריקאלציום אלומיניום ) ,(C3Aוטטראקלציום אלומינופריט
) (C4AFההידרציה של הסיליקאטים הללו שונה רק בכמות מימת הסידן שנוצרת
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עמוד 10

מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
הריאקציה של ה C3A -עם מים היא מהירה מאוד והיא קשורה בריאקציה עם
הסולפטים והגבס המצויים במערכת הצמנטית (בקלינקר או שהוספו בנפרד).


הידרציה של אפר פחם מרחף
אפר פחם מרחף עם כמות סידן נמוכה המוגדר כ Class F -ייצור הידרציה כאשר
אלקלים ו Ca(OH)2 -מוספים אליו ,ככל שכמות ה Ca(OH)2 -גדולה יותר במהלך
ההידרציה ובנוכחות סיליקה ואלומינה ,מתקבל תהליך הידרציה מושלם יותר.
אפר פחם מרחף המוגדר כ( Class C -איננו מצוי בישראל) המכיל כמות גבוהה של
קלציום (סידן) יכיל גם במידה קטנה יחסית לצמנט את התחמוצות ,CaSO4 ,C3A
 C2Sו CaO -חופשי ,בצורה של חלקיקים זכוכיתיים והינו לכן בעל תכונות
התקשרות והתקשות עצמית .תהליך ההידרציה של אפר הפחם המרחף דומה
לתהליך ההידרציה של הצמנט .ההבדל היחידי הוא ,שכמות ה( C3S2H3 -אנטרינגיט)
שנוצרת היא נמוכה בהרבה.



הערכת הפוצולאניות
קיימות מספר שיטות כדי להעריך את הפוצולניות של אפר הפחם ,עיקרן עוסק
במדידה של כמויות תחמוצות הצורן ,האלומיניום והברזל בתוכו ( SiO2, Al2O3,

 .)Fe2O3כעיקרון ניתן לקבוע כי ככל שאפר הפחם המרחף יכיל כמויות יותר גדולות
מתחמוצות אלו ,תהיה הריאקטיביות הפוצולאנית שלו טובה יותר.
דקות החלקיקים הנה גורם נוסף ומכריע המשפיע על האקטיביות הפוצולאנית וכפי
שהזכרנו ,קשה להסביר זאת באופן מדעי.
כמות הפחמן החופשי ,עפ"י הניסיונות ,אינה מהווה אינדיקציה המשפיעה על
הריאקטיביות הפוצולאנית של אפר הפחם המרחף.
לעומת זאת ,לטמפרטורה יש השפעה על הריאקטיביות הפוצולאנית של האפר,
מחקרים הראו שככל שהטמפרטורה גבוהה יותר ,התקשרות והתקשות הצמנט
המכיל אפר פחם מרחף הינה מהירה יותר מכפי שקורה בצמנט פורטלנד נקי.
(ג)

אפר פחם מטויב )(Classified Fly Ash/Carbon Reduced Fly Ash

אפר פחם מטויב הוא למעשה אפר פחם מרחף ,אשר בתהליך של הפרדה או שריפה שונתה
דקותו (דקות החלקיקים) ו/או הוקטנה בו כמות הפחמן החופשי.
טיוב אפר פחם להפחתת תכולת הפחם נעשה בכמה שיטות ,אנו נציין שתיים מהן:
ג .אירוס יועצים בע"מ
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
הראשונה  -שיטה הידועה בשם  (Separation Technology Inc) STIע"ש החברה
המייצרת את אפר הפחם המטויב .שיטה זו עוסקת בהפרדת חלקיקי אפר הפחם
באמצעות מערכת רשתות והפרדה אלקטרוסטטית ,חלקיקי אפר הפחם נטענים חשמלית.
הפחמן נטען במטען חיובי ושאר המינרלים נטענים במטען שלילי כך שהם מופרדים זה
מזה.
השיטה השניה  -ידועה בשם  (Carbon Burnt Out) CBOוכשמה כן היא ,קיימת מערכת
השורפת את אפר הפחם המרחף תוך שימוש באנרגיה המופקת מהפחמן החופשי המצוי
באפר הפחם המרחף עצמו עד לקבלת כמות פחמן חופשי מינימאלית.
בשתי השיטות ניתן לקבל אפר פחם מטויב עם  L.O.I.של  4%-2%המיוצר מאפר פחם
שה L.O.I -שלו היה בין .25%-5%
( )1זמן ההתקשרות
כידוע אפר פחם דוחה באופן כללי את זמן ההתקשרות של תערובת הבטון המכילה
אפר פחם מרחף .הדחייה מושפעת מכמות האפר בתערובת אולם גם מדקותו,
מהרכבו הכימי ,ובעיקר מכמות הפחמן החופשי בו .יש להדגיש שכמובן גם לתכונות
הצמנט ,לתכולת המים ,לטמפרטורה בה יוצרה תערובת הבטון ולטמפרטורה בעת
היציקה יש השפעה על משך זמן ההתקשרות של תערובת הבטון עם אפר הפחם
המרחף.
השפעה זו מורגשת בעיקר עקב הצורך בדחיית מועד פרוק התבניות (טפסות) או
ביציקות בהם נדרשים לבצע פעולות גמר על משטחי הבטון.
להלן טבלה א 3המדגימה את השפעת תכולת הפחמן החופשי באפר הפחם המרחף על
זמן ההתקשרות:
צמנט
גרם

אפר פחם
גרם

יחס
מים/צמנט

L.O.I.%

זמן התקשרות (דקות/שעות)
התחלה

סוף

650

0

0.25

-

2:10

3:55

406

244

0.42

2.5

3:25

4:40

406

244

0.42

3.2

4:00

5:05

406

244

0.46

10.5

4:20

6:35

406

244

0.60

15.7

6:25

7:10

( )2דקות חלקיקים )(Fineness

מחקרים רבים הראו שגודל חלקיקי אפר הפחם המרחף הנו הגורם הפיזיקאלי
הקובע והמשפיע על הפוצולאנית של אפר הפחם המרחף .הטכניקות השונות
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
שהשתמשו בהן למדוד את הקשר שבין דקות החלקיקים לתכונה הפוצולאנית נתנו
תוצאות שונות ולפיכך קשה להסביר מבחינה מדעית את השפעת דקות הטחינה על
תכונת הריאקטיביות הפוצולאנית של אפר הפחם המרחף .לעומת זאת ,הניסיונות
בשטח הראו .כי ככל שאפר הפחם המרחף דק יותר ,התכונה הפוצולאנית טובה יותר.
(ד)

השפעות סילוק גזים רעילים  Noxו SO2 -בעת ייצור אנרגיה חשמלית על תכונות אפר
הפחם המרחף
יותר ויותר תחנות כוח (חשמל) נדרשות להתקין מערכות להורדת פליטת הגזים הרעילים
הידועים כ NOx -ו ,SO2 -כל השיטות הקיימות היום גורמות לשינוי משטר הבעירה של
הפחם ע"י הקטנת נצילותו .כפועל יוצא מתקבל אפר פחם עם כמות פחמן חופשי גבוהה
יותר .בנוסף .עשויה להתקבל בתהליך זה תרכובת אמוניה המפיצה ריח רע.
חברת החשמל הישראלית נמצאת בתהליך על פיו היא חייבת להפעיל בעתיד הלא רחוק
מערכות שתקטנה את פליטת הגזים הללו.
"אפר פחם נגוע" זה משפיע בצורה ישירה על הטיפול בו וכאשר נספח אליו גם ריח רע הוא
מעלה את עלויות סילוקו ועשוי למנוע את השימוש בו בענף הבנייה.
חלק מתחנות הכוח בחו"ל ,הנאלצות לעמוד בדרישות סילוק הגזים הרעילים ,החליטו
בלית ברירה להשתמש "באפר הפחם המזוהם" כחומר שריפה שיעילותו נמוכה בהרבה.
מקובלת ההערכה כי כמות האנרגיה המופקת מטונה "אפר פחם נגוע" הינה כ30% -
מאנרגיה המופקת מהפחם עצמו.
אי לכך קיים כמעט הכרח מבחינה כלכלית להצמיד מערכת לטיוב אפר הפחם המרחף
בכל תחנת כוח המשתמשת בפחם כחומר בעירה והנאלצת עפ"י התקנים החדשים
להקטין את פליטת הגזים הרעילים לאטמוספרה.
ייצור אפר פחם מטויב הנו הפתרון הכלכלי הטוב ביותר הן לתחנות הכוח והן לתעשיות
הבנייה.

(ה)

אפר תחתי )Dry Bottom Ash (D.B.A.

אפר תחתי הנו החומר הגס הגרנולרי של אפר הפחם הנוצר לאחר קלייה של פחם ליצירת
אנרגיה במפעלים ליצירת חשמל ,והנאסף בתחתית תנור הקלייה.
אפר תחתי נוצר גם במתקני שריפה אחרים (לא דווקא בתחנות כוח חשמליות) אולם
עיקר "חומר לוואי" ) (by productזה מקורו מהקלייה בתנורי תחנות הכוח לייצור
חשמל.
טיבו ותכונותיו של אפר התחתית תלויים במקור חומר הגלם (הפחם) ובסוג תנור הקלייה.
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
בזמן שריפת הפחם כ 80% -מאפר הפחם שנוצר נפלטים עם גזי הפליטה כאפר פחם מרחף
וכ 20% -שוקעים בקרקעית תנור השריפה ומוגדרים כאפר תחתי יבש (Dry Bottom

) D.B.A Ashהחומר הנו שחור ,גרנולרי ,פורוזיבי ,שרובו הנו בגודל של כ12.0 mm -
(סומסום ,חול) סילוקו נעשה ע"י שטיפה בלחץ מים לברכות אחסון.
עפ"י הדיווחים מארה"ב ,כ 40%-30% -מאפר הפחם התחתי המיוצר בארה"ב משמש
בענף התשתיות וענף הבנייה ,החל במילוי חפירות ,ייצור אגרגטים קלים לעבודות בנייה,
חומר משלים לתעשיית הצמנט ,אחד ממרכיבי המסעות בכביש (Subbase, Base

) Courseאגרגט דק בייצור אספלט ,חומר מילוי לחללים ) (Flowable Fillוכד' .הכמות
הנותרת נשלחת להטמנה באתרי פסולת.
טבלה א .4דירוג אפר פחם תחתי יבש ( %עובר)
נפה

No 8
2.36 mm

No m
4
4.75 mm

9

35

56

65

72

80

90

100

4

15

19

29

42

55

80

100

 %עובר

טבלה א .5תכונות פיזיקליות של אפר פחם תחתי יבש
אפר פחם תחתי
2.1-2.7
720-1600 Kg/m3
0.8%-2.0%
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תכונה
משקל סגולי
Specific Gravity

משקל מרחבי יבש
Dry Unit Weight

פלסטיות
Plasticity

ספיגות
Absorption
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
טבלה א .6המבנה הכימי של אפר פחם תחתי (אחוז במשקל)
ליגניט

תת ביטומני

ביטומני

סוג האפר

70.0

45.4

51.6

SiO2

15.9

19.3

27.3

Al2O3

2.0

9.7

10.7

Fe2O3

6.0

15.3

0.7

CaO

1.9

3.1

4.8

MgO

0.6

1.0

0.8

Na2O

0.1

-

0.2

K2O

סוגי צמנט – ת”י  – 1צמנט רגיל

(ו)

על פי ת.י )2010( 1 .קיימים  27סוגי צמנט הניתנים לייצור אולם על פי ת.י)2008( 118 .
"בטון :דרישות,תפקוד וייצור" ,הצמנטים המותרים לייצור/שיווק בישראל הינם ארבעה
סוגים בלבד .כל סוג אחר צריך לעבור תהליך מסוים כדי לאשרו .הסוגים הינם


צמנט פורטלנד – CEMI



צמנט פורטלנד סיגים CEMII/A-S -המכיל עד  10%סיגים בלבד



צמנט פורטלנד אפר פחם CEMII/A-V -או  CEMII/A-Wהמכיל עד  10%אפר פחם
בלבד



צמנט פורטלנד מעורב – ) CEMIIAM(S-L-Vהמכיל עד  10%אפר פחם ועד  10%סיגים
מצ"ב הטבלה 1א – "מיון וכינוי של צמנט רגיל" ,המופיעה ב -ת.י" – 1-.צמנט רגיל"
והמגדירה כינויים חדשים לסוגי הצמנט השונים.
מצ"ב הטבלה 1א – מיון וכינוי של צמנט רגיל ,המופיעה ב -ת”י " – 1צמנט רגיל"
והמגדירה כינויים חדשים לסוגי הצמנט השונים.
קיימים עפ"י טבלה זו  4סוגי צמנטים המכילים אפר פחם עפ"י שיעור הקלינקר שבצמנט
(ראה טבלה מס'  1בתקן) ועפ"י מרכיבי הצמנט האחרים שאינם קלינקר (ראה סעיף )5.2
שבתקן.
הצמנטים הינם:
CEM II / A – V
CEM II / B – V
CEM II / A – W
CEM II / B – W
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
 – מיון וכינוי של צמנט רגיל7טבלה א

כינוי סוגי הצמנט באנגלית
)(לצורך זיהוי בלבד
Portland cement

Portland-slag cement

Portland-silica fume cement

מיון הסוגים העיקריים של צמנט
) מינים וכינוייהם (א27 -רגיל ל
CEM I

צמנט פורטלנד

CEM II/A-S

– צמנט פורטלנד

CEM II/B-S

)סיגים (ג

CEM II/A-D

– צמנט פורטלנד

הסוגים העיקריים של
צמנט רגיל
CEM I

צמנט פורטלנד

מיקרו סיליקה
CEM II/A-P

Portland-pozzolana cement

CEM II/B-P
CEM II/A-Q

– צמנט פורטלנד
פוצולני

CEM II/B-O
CEM II/A-V
Portland-fly ash cement

CEM II/B-V

– צמנט פורטלנד

CEM II/A-W

אפר פחם מרחף

CEM II

צמנט
 מעורב- פורטלנד

CEM II/B-W
Portland-burnt shale cement

CEM II/A-T

– צמנט פורטלנד

CEM II/B-T

פצלים קלויים

CEM II/A-L
Portland-limestone cement

CEM II/B-L
CEM II/A-LL

– צמנט פורטלנד

אבן גיר

CEM II/B-LL
Portland-composite cement

CEM II/A-M

– צמנט פורטלנד

CEM II/B-M

רב מרכיבים

CEM III/A
Blastfurnace cement

)צמנט סיגים (ג
CEM III

CEM III/B

צמנט סיגים

CEM III/C
Pozzolanic cement

Composite cement

16 עמוד

CEM IV/A
CEM IV/B
CEM V/A
CEM V/B

צמנט פוצולני
צמנט מעורב

CEM IV

צמנט פוצולני
CEM V

צמנט מעורב

 אירוס יועצים בע"מ.ג

מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
הערות לטבלה:

(א)

כינוי סוגי הצמנט זהה לכינוי המופיע ב Table 1 -בתקן זה ).(EN 197-1:2000

(ב)

המספרים והאותיות בכינוי הצמנט מייצגים:
-

המספרים  :V-Iאת המינים העיקריים של צמנט רגיל.

-

האותיות  B, Aו :C -את שיעור הקלינקר בהרכב הצמנט (ראו  Table 1בתקן זה,
.)EN 197-1 :2000

-

האותיות  L, T, W, V, Q, P, D, Zו :LL -את מרכיבי הצמנט האחרים ,שאינם
קלינקר (ראו גם סעיף  5.2בתקן זה.)EN 197-1 : 2000 ,

(ג)

סיגים – הכוונה היא לסיגים מתנורים ) ,(granulated blastfurnace slagשהם מוצר לא
מתכתי ,המכיל בעיקר סיליקטים ואלומינו-סיליקטים של סידן ובסיסים אחרים,
והמתקבל בצורה מותכת בעת הפקת ברזל בתנור היתוך .הסיגים המותכים מקוררים
במהירות במים ,נוצר חומר זכוכיתי הנקרא "סיגים גלעיניים".
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
פרק ב'
תקנים רלוונטיים לשימושי אפר פחם מרחף בענף הבנייה בישראל ובעולם
(א)

דרישות התקינה

(א –  )1תקינה של אפר פחם לבטון
בעת כתיבת תקן או מפרט ,יש לבחון שתי סוגיות עקרוניות .ראשית ,מה היא הרמה אליה
רוצים להגיע ,דהיינו ,חומרת הדרישות שיש לבחור בעת קביעת התכונות הנדרשות ,וזאת
בהתחשב במטרת הדרישות שנועדו להגן על המשתמש משימוש לא נכון ו/או לא מתאים
של האפר.
שנית ,יש לבחון את שיטות הבדיקה והתאמתם ובאיזו מידה תוצאות הבדיקות אכן
מאפשרות להעריך נכונה את תכונות החומרים שנבדקו ומסוגלות לאתר ולפסול חומרים
שאינם מתאימים.
ברוב התקנים ניתן למצוא את הבדיקות הבאות להערכת התאמת אפר הפחם לשימוש
בבטון:
 אקטיביות פוצולנית-

דקות ,גודל גרגיר (שארית על נפה  )45 mאו שטח ספציפי

-

תכולת פחם בלתי שרוף בבדיקת הפסד בקלייה
תכולת רטיבות
הרכב כימי או בדיקה ספציפית של מספר גורמים כימיים

חלק ניכר מהתקנים מבחין בין דרישות כימיות ודרישות פיסיקליות .מכיוון שחלק
מהדרישות המכונות דרישות פיסיקליות ,קשורות בפעילות הכימית של האפר ,יש מקום
להתייחס במשולב לתכונות הפיסיקליות ,לדרישות הכימיות ולדרישות תפקוד של האפר.
יש כמובן למנוע כל השפעה שלילית של האפר על תכונות הבטון הטרי והקשוי וכפי
שהוסבר ,מספר מרכיבים כימיים ,גופרית תלת-חמצנית ומגנזיום חמצני ,עלולים לגרום
נזק לבטון הקשוי ולכן יש להגביל את כמותם.
(א –  )2מרכיבים היכולים לגרום לריאקציות כימיות שליליות


גופרית תלת חמצנית SO3

בפעול סולפטים בתמיסה על אבן צמנטית העשויה מצמנט פורטלנד ,מרכיבים אלה
גורמים לשנויים במבנהו (יצירת מינרל הידוע בשם אטרינגיט) ולהרס המתבטא
בתפיחה וסדיקה של האבן.
ג .אירוס יועצים בע"מ

עמוד 18

מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
תחילה הסדקים דקים ,אך אם הפעולה של סולפטים נמשכת ,ילכו הסדקים ויתרחבו
ולבסוף יתפורר הבטון כליל .במידה שאפר הפחם יכיל כמות ניכרת של סולפטים,
יכול להיווצר התהליך המביא להרס הבטון.
ברוב התקנים קיימת דרישה לתכולה מרבית של  ,SO3שנעה מ 2.5 -אחוז בתקן
הבריטי ועד ל 5.0 -אחוז ברוב התקנים .התקן האירופי מגביל ללא יותר מ3.0 -
אחוז .בפחם הנרכש עבור חברת החשמל מוגבלת תכולת הגפרית מאספקטים
סביבתיים של פליטה לאטמוספרה.
בבדיקות אפר פחם מרחף שנעשו בארץ נמצא ,שתכולת  SO3באפר מהפחמים
השונים הינה  2.5 – 0.4אחוז.
בהנחה שיאומצו דרישות התקן האירופי  ,EN 450תוגבל התכולה המרבית של גפרית
תלת-חמצנית ) (SO3ל 3 -אחוז.


מגנזיום חמצני MgO

גם במקרה של  MgOקיימת סכנה של היסדקות והרס כתוצאה מהגדלת נפח
הקשורה בריאקציה בין המגנסיה והמים .המגנסיום החמצני מגיב עם מים באיטיות
רבה מאוד והנזק מתגלה לאחר זמן רב מיציקת הבטון.
המסקנה מהאמור לעיל היא ,שיש להגביל באפר פחם לבטון את התכולה
המקסימלית של הסולפטים והמגנסיה על מנת למנוע הרס אפשרי.
מצד אחר יש גם דעה ,שבאפר הפחם המגנזיום החמצני נמצא או במצב לא גבישי
(זכוכיתי) או בצורה של מליליט ) (Meliliteלא מתפשטת ולא בצורה של פריקלס
).(Periclase
ברוב התקנים קיימת דרישה לתכולה מרבית של  MgOשל  4עד  5אחוזים .כאמור,
יש גם חילוקי דעות האם המגנזיום החמצני שבאפר נמצא במצב שיכול לגרום נזק
לבטון.
בבדיקות אפר מרחף שנעשו בארץ נמצא ,שתכולת  MgOבאפר מהפחמים השונים
הינה  2.5 – 0.4אחוז.
בהנחה שיאומצו דרישות התקן האירופי  EN 450תוגבל התכולה המרבית של
מגנזיום חמצני ) (MgOל 3 -אחוז.
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
(א –  )3דרישות כלליות


התכולה הכוללת של צורן חמצני ,אלומיניום חמצני וברזל חמצני ( SiO2 + Al2O3

)+Fe2O3
התכונות הפוצולניות של אפר הפחם מיוחסות לתכולת הצורן ,האלומיניום והברזל.
מאידך גיסא ,האקטיביות הפוצולנית תלוייה באיזו מידה תחמוצות אלו מצויות
במצב זכוכיתי ולא במצב גבישי (דהיינו ,קווארץ ,מוליט והימטיט) שאיננו אקטיבי.
הבדיקה הכימית לתכולת התחמוצות נותנת את התכולה הכוללת ואינה מבחינה בין
החלק שנמצא במצב זכוכיתי לחלק הלא פעיל שנמצא במצב גבישי.
הדרישה לתכולה הכוללת של תחמוצות הצורן ,האלומיניום והברזל ברוב התקנים
לאפר  Class Fהיא למינימום של  70אחוז.
התקן האירופי  EN 450מציג דרישה רק לגבי תכולת  SiO2ריאקטיבית ודורש שאפר
פחם בעל תכונות פוצולניות ,תכולת הצורן החמצני ) (SiO2תהייה לפחות  25אחוזים
למאה במסה.
יש להניח שתישאר הדרישה הקיימת בתקן הנוכחי ,דהיינו ,התכולה הכוללת של צורן
חמצני ,אלומיניום חמצני וברזל חמצני )( (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3אחוזים למאה
במסה) ,מינימום .70
-

רטיבות
התכולה המרבית של רטיבות הנדרשת באפר פחם נעה מ 0.5 -אחוז בתקן הבריטי
ל 3.0 -אחוז בתקנים אחרים .התקן האירופי  EN 450מציין רק שאפר פחם צריך
להיות מאוכסן ומשווק במצב יבש ,אלא אם הוסכם אחרת .אין התקן מציג
דרישה לרטיבות מרבית.
יש להניח שתישאר הדרישה הקיימת בתקן הנוכחי ,דהיינו ,רטיבות (אחוזים
למאה במסה) ,מקסימום .3

-

דקות
דקות אפר הפחם נקבעת בבדיקת השארית בניפוי ברטוב על נפה מס' ( 325גודל
העין  .)45 mלדקות האפר יש השפעה ניכרת על תכונות תערובות צמנטיות ,הן
בגלל ההשפעה על תצרוכת המים והן בגלל ההשפעה על האקטיביות הפוצולנית.
התקנים הכלל ארציים ,דהיינו התקן האמריקאי והתקן האירופי מרשים שימוש
באפר גס יחסית.
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
התקן האמריקאי דורש שהשארית המקסימאלית על נפה מס'  325לא תהייה
גדולה מ 34 -אחוז והתקן האירופי דורש שלא תהייה גדולה מ 40 -אחוז.
מאידך גיסא ,התקן הבריטי  BS 3892חלק  1לאפר פחם לבטון קונסטרוקטיבי
דורש שהשארית על נפה  45 mלא תהיה גדולה מ 12.5 -אחוז .זה כמובן קשור
בעובדה שאפר הפחם לתעשיית הבטון באנגליה עובר תהליך מיון והפרדה,
ולמעשה באופן כללי השארית של נפה בגודל  45 mבאנגליה הוא כ 9 -אחוז.
התקן האוסטרלי  AS 3582משנת  1991מגדיר שלוש דרגות דקות ,שארית על
נפה  :45 mדק – מקסימום  25אחוז; בינוני – מקסימום  40אחוז; גס –
מקסימום  60אחוז.
מבדיקות דקות אפר הפחם המרחף ,שנעשו בארץ נראה שברוב מדגמי האפר
השארית על נפה  45 mהייתה קטנה מ 25 -אחוז.
יש להניח שתישאר הדרישה הנוכחית בתקן לשארית בניפוי ברטוב על נפה מס'
 45 m 325דהיינו ,מקסימום  25אחוז.
(א –  )4הפסד הקלייה ()LOI
ההפסד בקלייה מבטא את תכולת הפחם הבלתי שרוף שנשאר באפר שיש לו השפעה על
תצרוכת המים ובכך על תכונות הבטון הטרי והקשוי .בנוסף ,לפחם הבלתי שרוף יש שטח
פנים גדול מאוד ,אשר עשוי לספוח חלק מהמוספים הכימיים .נמצא שבאפר שהכיל פחם
בלתי שרוף היה קושי בשליטה על תכולת האוויר הכלוא שנעשית על ידי מוסף כימי .כן
נמצאה השפעה לתכולת הפחם הבלתי שרוף על זמן ההתקשרות של הבטון הטרי.
התקן הישראלי דורש הפסד בקלייה (אחוזים למאה במסה) מקסימום  8.0אחוז .התקן
האמריקאי דורש מקסימום  6.0אחוז .התקן האירופי מבחין בשלוש קבוצות מבחינת
ההפסד בקלייה .קבוצה  – Aהפסד בקלייה של לא יותר מ –  5.0אחוז .קבוצה  – Bהפסד
בקלייה בין  2.0%ל –  .7.0%קבוצה  – Cהפסד בקלייה בין  4.0%ל – .9.0%
יש להניח שיעשה בתקן הישראלי לאפר פחם סווג לשתי קבוצות:
קבוצה א' – הפסד בקלייה לא יותר מ – .3.0%
קבוצה ב'  -הפסד בקלייה בין  3.0%ל – .7.0%
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
(א –  )5אינדקס אקטיביות פוצולנית עם צמנט פורטלנד
התקן הישראלי ,בדומה לתקן האמריקאי ,דורש שחוזק הלחיצה בגיל  28יום ,יחסית
לתערובת בקרה של תערובת מלט ביחסים של  80%צמנט ו 20% -אפר פחם ,יהיה
מינימום  75אחוז.
התקן האירופי דורש שחוזק הלחיצה של קורת מלט תקנית עשויה ביחס של  75%צמנט
ו( 25% -במסה) אפר פחם בהתייחס לקורה ממלט עשויה מ 100% -צמנט יהיה בגיל 28
יום  75%ובגיל  90יום .85%
בנוסף ,התקן האירופי מגדיר את הצמנט המתאים לבדיקת אינדקס האקטיביות
הפוצולנית.
צמנט פורטלנד  42.5 R CEM Iומעלה; דקות טחינה (בליין) – לפחות  300מ 2לק"ג;
טריקלציום אלומינט –  12 - 6אחוז; אלקלים (אקוויולנט  1.2 – 0.5 )Na2Oאחוז.
בהנחה שיאומצו דרישות התקן האירופי  ,EN 450דהיינו ,שחוזק הלחיצה של קורת מלט
תקנית עשויה ביחס של  75%צמנט ו( 25% -במסה) אפר פחם בהתייחס לקורה ממלט
עשויה מ 100% -צמנט ,יהיה בגיל  28יום  75%ובגיל  90יום .85%
יש כמובן להביא בחשבון שתוצאות בדיקת אינדקס האקטיביות לא נותנת מידע ישיר על
התרומה לחוזק הבטון של אפר הפחם וכן שהשימוש באפר בבטון אינו מוגבל ביחס
ששימש לבדיקה.

(א –  )6דרישות נוספות
התקן האירופי מכיל גם דרישות שלא נכללו כלל בתקן הישראלי הקיים:


תכולת כלורידים



סידן חמצני "חופשי"



סידן חמצני פעיל



תכולה כוללת של אקלים



איתנות



התחלת זמן התקשרות



פליטת חומרים מסוכנים וקרינה רדיואקטיבית
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
(א  )7 -נספח – תקני אפר פחם
תקן ישראלי

ת"י 1209

תקן אמריקאי

ASTM C618

תקן בריטי

BS3892 : Part 1

תקן בריטי

BS3892 : Part 2

תקן אירופי

EN450

תקן אוסטרלי

AS3582.1
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
טבלה ב.1
תכונות כימיות
סעיף מס'

התכונה

הדרישה

3.2.1

הפסד בקלייה (אחוזים למאה
במסה) ,מקסימום

סוג א' 3.0-0 :
סוג ב 7.0-0 :

3.2.2

תכולת הכלורידים (אחוזים
למאה במסה) ,מקסימום

0.10

3.2.3

תכולת הסידן החמצני החופשי
(אחוזים למאה במסה),
מקסימום

3.2.4

3.2.5

תכולת הגפרית התלת חמצנית
)(SO3

התכולה הכוללת של צורן
חמצני ,אלומיניום חמצני וברזל

2.5

(ב)

3.0

70.0

שיטת הבדיקה
ת.י 2 .חלק 2

(א)

ת.י 2 .חלק 21

EN 451-1:1994

ת.י 2 .חלק 2

ת.י 2 .חלק 2

(א)

חמצני )(SiO2+Al2O3+Fe2O3

תכולה כוללת של אלקלים
3.2.6

המחושב כשווה ערך Na2O

(אחוזים למאה במסה),
מקסימום

5.0

ת.י 2 .חלק 21

תכולת מגנסיום חמצני MgO

3.2.7

3.2.8
3.2.9

(אחוזים למאה במסה),
מקסימום
תכולת הפוספט המסיס ),(P2O5
מקסימום
רטיבות (אחוזים למאה במסה),
מקסימום

4.0

 100מ"ג ל -ק"ג

ת.י 2 .חלק 2

(ג)

EN 450 – 1
Annex C

3.0

הערות לטבלה:
(א) משך הקלייה יהיה  1.0שעה.
(ב) אם תכולת הסידן החמצני החופשי גדולה מ 1.0% -מהמסה ,תיבדק התאמת אפר
הפחם לדרישת האיתנות לפי סעיף .3.3.3
(ג) בשיטות הבדיקה המתוארות בסעיף  13בתקן הישראלי ת.י 2 .חלק  2יערכו שינויים.
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
טבלה ב.2
תכונות פיסיקליות
סעיף מספר

התכונה

הדרישה

3.3.1

דקות
(אחוזים למאה ממסת אפר
הפחם המשתייך על נפה שהגודל
הלומינלי של עינתה  0.045מ"מ,
בניפוי רטוב) ,מקסימום

30.0

שיטת הבדיקה

EN 451-2:2003

()1

3.3.2

אינדקס אקטיביות פוצולנית
(ראו הגדרה  )1.3.2עם צמנט
בדיקה (א) (אחוזים למאה),
מינימום

בגיל  28יום 75.0 :
בגיל  90יום 85.0 :

3.3.3

איתנות (ב) (מ"מ),
מקסימום

10.0

3.3.4

צפיפות

התוצאה תדווח

3.3.5

זמן התקשרות ( ,שעות)
מקסימום

ת.י 2 .חלק 1

ת.י 2 .חלק 3

(ג)

(ג) (ד)

ת.י 2 .חלק 6

הגדלת זמן ההתקשרות
של עיסת צמנט
הכוללת  25%אפר פחם
(ג)
ו 75% -צמנט בדיקה
 ,לעומת עיסת צמנט
ללא אפר פחם:
 התקשרות תחילית :2
 -התקשרות סופית6 :

ת.י 2 .חלק 3

(ג)

הערות לטבלה:
(א) תוצאות בדיקת אינדקס האקטיביות הפוצולנית אינן מהוות מידע לגבי תרומת אפר הפחם
לחוזק הבטון .היחס בין כמות אפר הפחם לכמות הצמנט בסעיף זה ,משמש לצורך בדיקה זו
בלבד.
(ב) אם תכולת הסידן החמצני החופשי שנבדקה בהתאם לסעיף  3.2.3אינה גדולה מ1.0% 0
במסה ,אפר הפחם מתאים לדרישת האיתנות הנקובה בסעיף זה.
(ג) בבדיקת אינדקס האקטיביות הפוצולנית ,האיתנות וזמן ההתקשרות משתמשים בצמנט
בדיקה כמודגר  1.3.3הצמנט ייבחר על ידי יצרן אפר הפחם.
(ד) האיתנות נקבעת עם  30%אפר פחם ו 70% -צמנט בדיקה.
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
פרק ג'
אפר פחם מרחף בתעשיית הבטון
(א)

השימוש באפר פחם בתעשיית הצמנט/בטון

(א –  )1הקדמה
השימוש באפר פחם מרחף כמוסף מינראלי לבטון או כחלק אינטגראלי בצמנט קיים כבר
מספר רב של שנים .נתונים על השימוש באפר פחם מרחף התפרסמו כבר לפני כמה עשרות
שנים במיוחד ביציקות של אלמנטים רבי נפח במבנים הידראוליים וזאת כדי להקטין את
חום ההידרציה .לאורך השנים גבר השימוש באפר פחם מרחף גם לאלמנטים אחרים
וכתוצאה מכך במרבית הארצות קיימים תקנים המסווגים את אפר הפחם המרחף לפי
פרמטרים שונים ומגדירים את הדרישות והתכונות של אפר הפחם ומוצריו.
במרבית היישומים השימוש באפר פחם מרחף נועד להשיג את המטרות הבאות כולן או
מקצתן:
-

הורדת כמות הצמנט בתערובת הנדונה ,כדי להגיע לאופטימיזציה כלכלית.

-

שיפור עבידות הבטון.
שיפור קיים הבטון.
הורדת הטמפרטורה במהלך ההידרציה של הבטון (הורדת חום ההידרציה).
דחיית קבלת חוזק נדרש ל 60 -או  90יום ולא בתום  28יום.

(א –  )2דרכי הוספת אפר הפחם לצמנט/לבטון
באופן מעשי ,הוספת אפר פחם מרחף לתערובת הבטון יכולה להתבצע באחת משתי
הדרכים:
()1

ייצור צמנט הנקרא צמנט פורטלנד אפר פחם כאשר אפר הפחם המרחף מהווה
חלק אינטגראלי ממנו לדוגמא  CEMII/A-V 42.5או  CEMII/A-W 42.5המכיל
עד  10%אפר פחם.

()2

ייצור צמנט הנקרא צמנט פורטלנד מעורב כאשר אפר הפחם מהווה חלק
אינטגראלי ממנו לדוגמא ) CEMII 42.5 A-M(S-L-Vשהינו הצמנט הנפוץ

()3

כיום ( )2013המכיל עד  10%אפר פחם ועד  10%סיגים.
הוספת אפר פחם מרחף לתערובת הבטון כפי שמוסיפים את הצמנט ו/או את
האגרגטים הדקים במפעל לייצור בטון ,בין אם זה "מפעל יבש" או "מפעל רטוב"
וזאת על פי הנחיות התקינה .במקרה זה יאוחסן אפר הפחם (ברוב המקרים)
בסילוסים כדוגמת הצמנט.
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
במקרים בודדים יסופק אפר הפחם בצורת עיסה ) (Slurryכשהוא מורטב במים ()5%-4%
ואז יאוחסן בערמות ,כפי שמאוחסנים שאר האגרגטים.
השימוש בצמנט מעורב הוא הפשוט מבין השניים ,אין צורך באחסון נפרד של אפר הפחם
במפעל הבטון ,אין צורך במערכת שינוע של האפר ואין צורך בהקמת מערכות מסננים.
יחסי אפר הפחם/צמנט ידועים מראש ומערכת אבטחת איכות ייצור הבטון פחות
מסובכת .יש לציין שבישראל עפ"י ת”י -1צמנט רגיל אין הגדרה מדויקת לכמות אפר
הפחם בצמנט וההגדרה הינה ע"י קביעת הכמות המקסימאלית ( 10%במשקל) .היתרון
היחידי בשיטה זו ,דהיינו ביטול הצורך במערכת אחסון ושינוע נפרדת של אפר הפחם
במפעל הבטון ,מתגמד לעומת היתרונות של שימוש באפר הפחם כאחד ממרכיבי הבטון.
לעומת זאת ,הוספת אפר פחם מרחף במהלך ייצור הבטון הינו תהליך גמיש המאפשר
ניצול מרבי של אפר הפחם המרחף בהתאם לאיכותו ובהתאם לתכונות הנדרשות מהבטון
הטרי ו/או הקשוי .כמובן ששיטה זו דורשת הקמת מערכות אחסון ושינוע נפרדות של
אפר הפחם ויצירת אפשרות של מדידה מדויקת של כמות האפר המוכנסת לתערובת
הבטון .בישראל הולכת וגוברת הנטייה להשתמש באפר פחם מרחף כאחד ממרכיבי
הבטון (אגרגטים ,חול ,צמנט ,מוספים) ע"י הכנסת מערכות אחסון ושינוע במפעל הבטון
וזאת למרות "שהצמנט המעורב" הנו הצמנט הנפוץ ביותר בשימוש .יש לזכור כי הכנסת
מערכת אחסון ושינוע של אפר פחם במפעל הבטון דורשת עמידה בדרישות האקולוגיות
של המשרד לאיכות הסביבה.
אפר הפחם המרחף חייב להיות מאוחסן בסילוסים אטומים דוגמת סילוסי הצמנט כדי
למנוע חדירת רטיבות או זיהום הסביבה על ידי "אבק" אפר הפחם המרחף .בגלל הדמיון
הרב בין הצמנט לאפר הפחם (גודל חלקיקים ,צבע וכו') יש להבטיח שלא תתאפשר
החלפה ביניהם בתערובת הבטון וזאת ע"י סימון שונה של סילו הצמנט וסילו אפר הפחם
ופיקוח הדוק על תהליך הפריקה של מוצרים אלו.
אפר הפחם המרחף שצורת חלקיקיו הינה כדורית ,זורם בדרך כלל בקלות "כמו נוזל",
במיוחד כאשר חלקיקיו דקים .בגלל זרימה זו השליטה על ההזנה של האפר מהסילו
למשקל ע"י התחלה והפסקה של החילזון המוביל יכולה להיות בלתי מדויקת .במקרים
כאלה יתכן שרצוי להתקין שסתום ביציאה מהסילו על מנת לקבל כמות מדויקת על
המשקל.

נוהלי האחזקה המקובלים הקשורים בצמנט כמו ניקוי בורג החילזון ,הצינורות ומערכת
השקילה ,מתאימים כמובן גם למערכות אפר הפחם.
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
במינון הצמנט ואפר הפחם ,כאשר שניהם מצויים בתפזורת ,מומלץ ,מבחינת סדר
השקילה ,לשקול ראשית את הצמנט ואת אפר הפחם לאחריו.
יש להקפיד על סדר זה באופן מיוחד כאשר הצמנט ואפר הפחם נשקלים באופן מצטבר
באותו משקל .במינון שקילה אוטומטי רצוי סידור משולב מתאים שימנע כפילות או
השמטה של אחד החומרים.
יש להכניס את אפר הפחם ,ולערבל יחד עם הצמנט ויתר המרכיבים של התערובת .אין
להכניס את אפר הפחם לערבול כשהוא רטוב לפני ייתר החומרים ,בגלל נטייתו להידבק
לדפנות או לפלטות הבחישה ,.כמו כן אין לתת את אפר הפחם רק עם מי התערובת בגלל
נטייתו להתכדר וליצור ,במקרה כזה ,גושים.
הערה :יש להדגיש שעפ"י הצעת הרביזיה ל -ת.י" 118 .בטון :דרישות תפקוד ותואמות"
רשאים להוסיף אפר פחם כחליף חלקי לצמנט רק לסוגי "מבנה או רכיב" ( 1-4טבלה 9
בתקן הנ"ל) וחוזק הבטון חייב להיות לפחות ב.30-
לסוג "מבנה או רכיב"  5-11יש להשתמש בעקרון התפקוד השקול.
הנחיה זו מתבססת על המחקר שבוצע ע"י פרופסור ארנון בנטור ו -ד"ר הדסה באום –
"קיים של בטון עם אפר פחם" אשר הגביל השימוש באפר פחם עקב התנאים השוררים
בתהליכי האשפרה של הבטון היצוק.
(ב)

אפר הפחם המרחף כמרכיב בתעשיית הבטון

(ב – " )1מקומו" של אפר הפחם המרחף בתערובת הבטון
לאפר הפחם המרחף יש כמה תפקידים בתור אחד ממרכיבי הבטון .בתערובת הבטון
הטרי הוא משמש כתחליף חלקי לצמנט וגם כחלק מהאגרגט הדק (חול דיונות ,חול
מחצבה) המצויים בתערובת הבטון .אם הוא באיכות טובה (חלקיקים קטנים וכמות
פחמן חופשי נמוכה) הוא מהווה גורם להורדת כמות המים הנדרשת בתערובת תוך
שמירה על העבידות הרצויה.
לאחר היציקה ישפיע אפר הפחם המרחף על חוזק הבטון ,על אטימות הבטון ועל הקיים
שלו ).)Durability
(ב –  )2השפעות אפר הפחם המרחף על תכונות הבטון
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
תכונות הבטון הטרי מושפעות בעיקר מהתכונות הפיסיקליות של אפר הפחם ולא
מהתכונות הכימיות.
גורמים כמו תצרוכת מים ,עבידות והפרשת-מים מושפעים בעיקר מהצורה ,ההרכב
והדרוג של חלקיקי אפר הפחם ,מצד אחר ,תכונות הבטון הקשוי ,כמו חוזק בגיל מאוחר
ועמידות בפני התקפת סולפטים ,מושפעות בעיקר מההרכב הכימי של אפר הפחם.
יש להדגיש ,כי בשימוש באפר פחם בבטון יש חשיבות רבה לא רק לתכונות האפר אלא גם
לאחידות הרכבו.
להלן גורמי ההשפעה העיקריים של אפר הפחם המרחף על תכונות הבטון ,גורמים
המשפיעים הן חיובית והן שלילית:
-

שיפור העבידות
הקטנת תצרוכת המים בתערובת על מנת לקבל סומך נדרש
הגדלת לכידות הבטון

-

שינוי בהפרשת מים )(Bleeding

-

התפתחות חוזק איטית יחסית בגיל מוקדם וחוזק גבוה יותר בגיל מאוחר
הקטנת החדירות (בטון אטום יותר)

-

שיפור העמידות בפני התקפת סולפטים
הקטנת היווצרות חום הידרציה
הקטנת ריאקצית אגרגט אלקלי
שיפור של פני המוצר
שיפור הקיים
אופטימיזציה כלכלית (עלות נמוכה יותר של הבטון)
הקטנת העמידות בתנאי קפיאה והפשרה
קושי בשליטה על תכולת האוויר הכלוא



שיפור עבידות הבטון הטרי
עבידות היא צרוף התכונות של תערובת הבטון הטרי המאפשרות לבצע את העירוב,
ההובלה ,השימה ,הציפוף והגמר בקלות יחסית וללא סכנה של סגרגציה.
העבידות נקבעת ע"י גורמים כמו נפח העיסה ,סומך התערובת ,יחסי האגרגטים,
דירוגם וצורתם .החלפת צמנט באפר פחם מגדילה את נפח העיסה.
בהחלפה ,במשקל שווה ,של אפר בצמנט יהיה נפח האפר (במשקל סגולי של  )2.1גדול
בכ 50 -אחוז .תכנון תערובת בטון על בסיס חוזק שווה בגיל  28יום מחייב בדרך כלל
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
מתן אפר בכמות גדולה יותר ממשקל הצמנט המופחת וזה מגדיל עוד יותר את נפח
העיסה ,דהיינו מגדיל את היחס בין כמות העיסה לבין כמות האגרגט.
הצורה הכדורית של חלקיקי אפר הפחם תורמת לעבידות על ידי הפחתת החיכוך
באזור המגע אגרגט/עיסה וגורמת לאפקט החלקה כדוגמת מיסב כדורי והגדלת נפח
העיסה משפרת את הלכידות והפלסטיות של התערובת.


תצרוכת המים של הבטון הטרי
כמות המים הדרושה לקבלת סומך מסוים בבטון יכולה ,בשימוש עם אפר פחם
כתחליף לצמנט ,להיות קטנה יותר (יתרון) ,שווה ,או אף גדולה יותר (חסרון) .שיעור
ההקטנה תלוי באחוז החלפת הצמנט ,צורת חלקיקי האפר ,גודלם ,כמות הפחמן
החופשי באפר הפחם ,דרוג האגרגטים האחרים וכו'.
נמצא כי ככל שהאפר דק יותר ,האפקט של הקטנה בתכולת המים בבטון גדל.
באשר לצריכת המים כפונקציה של תכולת הפחמן החופשי ,נמצא כי בטון המכיל
צמנט ואפר פחם בעל תכולת פחמן חופשי נמוכה זקוק לכמות פחותה של מים מאשר
בטון העשוי עם צמנט פורטלנד בלבד .לעומת זאת בטון המכיל צמנט ואפר פחם
שתכולת הפחמן החופשי בו בינונית ומעלה צורך יותר מים.



הפרשת מים ))Bleeding
הנטייה של המים לעלות ולהצטבר על פני הבטון הטרי ,הנובעת משקיעת החלקיקים
המוצקים הכבדים ,מכונה הפרשת מים ,לגורמים כמו תכולת הצמנט ותכולת דקים
יש השפעה ניכרת על שיעור ההפרשה.
לאפר הפחם השפעה על מידת הפרשת המים .אפר פחם המגדיל את נפח העיסה עשוי
להקטין את הפרשת המים .לעומת זאת ,אם ואפר הפחם מעכב את תחילת
ההתקשרות ,עשוי משך הפרשת המים להיות ארוך יותר וסה"כ הפרשת המים להיות
גדולה יותר.



חוזק
ככלל אפשר לומר ,שכאשר מבוצעת החלפה של  20-30%צמנט פורטלנד רגיל באפר
פחם בעל איכות טובה והבטון עובר אשפרה בטמפרטורה נורמאלית ,יש לצפות
שחוזק הבטון לאחר מספר חודשים יהיה גבוה יותר מאשר חוזק של בטון שבו לא
השתמשו באפר פחם .תוצאות טובות הושגו כאשר אפר הפחם בו השתמשו דרש
כמויות מופחתות של מים להשגת הסומך הדרוש.
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
בבטונים המכילים אפר פחם מתאפיינת התופעה של גידול בחוזק לאורך תקופה
ארוכה במידה והאשפרה בוצעה כראוי.
חוזק הלחיצה בגיל שנה של בטון עם אפר פחם גבוה ב 50% -מהחוזק בגיל  28יום,
לעומת גידול של  30%בלבד בבטונים הרגילים.
הבעיה בשימוש באפר פחם בבטון מבחינת החוזק מתבטאת בכך שחוזק הבטון
בתקופה הראשונה יכול להיות נמוך יחסית .אחת השיטות להתגבר על חסרון זה
הינה שימוש בכמות גדולה יותר של אפר פחם מכמות הצמנט שהופחתה או שימוש
במוספי על מפחיתי מים על מנת להקטין את יחס מים/חומרים פוצולניים .בכל
מקרה ,יש לקחת בחשבון ,שגם אם תוכן התערובת מבטיח חוזק שווה בגיל  28יום,
החוזק בגיל  3ו 7-ימים עשוי להיות נמוך יותר מזה של בטון ללא אפר פחם.
השפעת אפר הפחם על חוזק הכפיפה בגיל מאוחר (בתנאי רטיבות) גדולה במיוחד.
בניסויים נמצא כי בבטון שלא הכיל אפר פחם ,חוזק הכפיפה המקסימלי הושג לאחר
שנה ,בעוד שבבטון שהכיל אפר פחם הגידול בחוזק נמשך  3-4שנים.
בתנאי אקלים חם ויבש יש להבטיח אשפרה מתאימה על מנת להשיג התפתחות
החוזק בגיל מאוחר ומניעת היווצרות סדיקה פלסטית.
יש לצפות שחוזק בטון המכיל אפר פחם מרחף בתום  7ימים יהיה  50%-60%מחוזקו
בגיל  28יום בעוד שבטון המכיל צמנט פורטלנד בלבד יגיע בגיל  7ימים לחוזק של
 65%-70%מחוזקו בתום  28יום.


חום הידרציה
הידרציה של צמנט מלווה ביצירת חום .קצב שחרור החום קובע את עליית
הטמפרטורה .מכיוון שהתפתחות החום תלויה בכמות הצמנט בתערובת ,הרי
שהוספת אפר פחם מרחף ,הבאה במקום צמנט ,גורמת לקצב עלייה קטן יותר של
הטמפרטורה ומקטינה את האפשרות להופעת סדקים במבנים רבי-נפח ,הנגרמים
עקב המאמצים התרמיים.
ככל שנגדיל את כמות אפר הפחם כתחליף לצמנט בתערובת הבטון ,יופחת חום
ההידרציה ויואט קצב עליית הטמפרטורה .תהליך זה מחייב לבחון את השינוי החל
בשאר תכונות הבטון.



התכווצות בייבוש
התכווצות בייבוש של בטון קשוי תלויה בעיקר בתכולת המים בנפח העיסה
הצמנטית ,במנת המים/צמנט ובסוג האגרגט .ההתכווצות בייבוש תלויה פחות
בהרכב של חומרי המליטה .תוספת אפר הפחם מגדילה בדרך כלל את נפח העיסה ,כך
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
שההתכווצות בייבוש יכולה לגדול במידה שתכולת המים לא השתנתה .לעומת זאת,
במידה שתכולת המים הוקטנה עם הוספת אפר הפחם ,ההתכווצות בייבוש תקטן.
בסיכומו של דבר ,ההתכווצות בבטון עם אפר פחם תהיה דומה פחות או יותר
להתכווצות בטון ייחוס ללא אפר פחם.


עמידות בפני סולפטים
ההידרציה של צמנט מלווה בהיווצרות מימת הסידן ,המהווה מקור חולשה בבטון.
בריאקציה עם סולפטים מסיסים (סולפט הנתרן ,האשלגן וכד') נוצר סולפט הסידן.
התגבשות סולפט-הסידן ופעולתו על ההידרט של אלומינט הסידן יכולה להביא
לתפיחת הבטון והריסתו.
אפר הפחם ,כחומר פוצולני ,מגיב עם מימת הסידן ליצירת חומר מליטה יציב .גם
חדירות הבטון קטנה כתוצאה מריאקציה זו .התוצאה בסופו של דבר היא – בטון
העשוי גם להתחזק וגם להיות עמיד טוב יותר כנגד התקפת סולפטים.

(ג)

אפר פחם מרחף כמרכיב בתערובת בטון עם מוספי על )(Super plasticizers

מרבית הבטונים המיוצרים בארץ מכילים במידה זו או אחרת מוספים כימיים שנועדו
לשינוי תכונות הבטון .המוספים המוכרים הם מוספים מעכבי התקשרות )(Retarders

מוספים פלסטיים משפרי עבידות ) ,(Plasticizersמחישים ) (Acceleratorsומוספים על-
פלסטיים ).(Superplasticizers
בשנים האחרונות ,עם הכנסת השימוש באפר פחם כמרכיב בתערובת הבטון ,החלו להכין
תערובות בטון המכילות אפר פחם ומוספי-על וזאת לאחר שנבדק ונמצא שאין בעיה של אי
התאמה ) (Compatibilityבין המוספים המצויים ואפר הפחם המרחף.
שימוש באפר פחם וסופרפלסטיסיזרים בתערובת הבטון יצרה את היתרונות הבאים:


הקטנה למינימום של כמות הצמנט הנדרשת (בשמירה על מגבלת התקן) לקבלת
תערובת כלכלית אופטימאלית.



הגדלת "נזילות הבטון" (שקיעה מעל ל 180 -מ"מ) ,כדי לייצר "בטון מתהדק מאליו"
). (Self Compacting Concrete



אפשרות ייצור "בטון מתפלס מעצמו"
 Self Leveling Concreteאו Flowable Concrete
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
כדי לקבל את סוגי הבטון ( )2ו )3( -יש להגדיל את כמות הדקים בתערובת הבטון.
המחקרים הראו שבמקום להוסיף לתערובת תוספים מינראליים כגון מלאן ,ניתן להכניס
אפר פחם מרחף המשפר את תכונת הלכידות ) (Cohesivenessשל תערובת הבטון .כמובן
שיש להוסיף לתערובות אלו מוספים מיוחדים המשפרים את נזילות הבטון (מעלים את
תכולת האוויר בתערובת).
(ד)

אפר פחם מרחף כמרכיב בתערובת של "בטונים מיוחדים"

(ד –  )1הקדמה
באופן כללי אין מניעה מלהשתמש באפר פחם מרחף בכל סוגי הבטונים המוכרים כל עוד
אפר הפחם "איננו פוגע" בתפקוד הבטון או בדרישות הספציפיות ממנו .עם כל זאת ,כדאי
להתייחס לכמה סוגי "בטונים מיוחדים" בפרוטרוט ובמיוחד לסוגים הבאים:


"בטון ללא שקיעה"
( No Slump Concreteלמעשה ההגדרה היא לבטון בשקיעה של  4-0מ"מ).



"בטון בעל חוזק גבוה"
High – Strength Concrete
High – Performance Concrete



"בטון מהודק ע"י מכבש"
)Roller Compacted Concrete (RCC



בטון רב נפח
High Volume Concrete



בנוסף נתייחס בפרק זה לבטון משאבה ולבטונים עמידים בפני סולפטים
Sulfate Resistance Concrete, Pumpable Concrete

(ד  )2 -סוגי הבטון


בטון ללא שקיעה – No Slump Concrete

השימוש בבטון זה הנו בדרך כלל בסלילת כבישי בטון כאשר הבטון מונח באמצעות
כלי פיזור ) )Finishersבדומה לסלילת כבישי אספלט.
שכבת הבטון בעובי שנע בין  25-30ס"מ מונחת על שכבות השתית והתשתית בין אם
הן מצע מהודק ,שכבות אספלטיות או תערובת מדורגת של אגרגטים ).(All in
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
בנוסף משתמשים בבטון מסוג זה בייצור אלמנטים טרומיים ,ריצוף משתלב ,אבני
שפה ,צינורות בטון וכו'.
בתכנון תערובת מתאים ,הוספת אפר פחם מרחף מהסוג המעולה ( L.O.I.נמוך)
והפחתת צמנט ביחס לתערובת ,ללא אפר פחם ,תיתן תוצאת חוזק גבוהה מאשר
בתערובת של בטון עם כמות גבוהה יחסית של צמנט בשקיעה של  2.5-4.0ס"מ.
יש להבטיח בעת תכנון תערובת "הבטון היבש" ,שהתערובת תהייה בעלת "לכידות"
גבוהה (כמות דקים יחסית גבוהה) ,כדי לאפשר את הליך השימה וההידוק.
יש לזכור כי הוספת אפר פחם מרחף מגדילה את נפח עיסת הבטון.


בטון בעל חוזק גבוה – High Strength / Performance Concrete

בטון בעל חוזק גבוה במיוחד הנו בטון שחוזק הלחיצה בתום  28יום יהיה גבוה מ60 -
(ממוצע של  63.0מגפ"ס עפ"י הגדרת התקן הישראלי).
אפשר כיום להגיע באמצעים רגילים (צמנט ,תוספים מינרלים ואגרגטים דולומיטיים)
לחוזקים של מעבר ל 100 -מגפ"ס.
הדרישה לבטון בעל חוזק גבוה במיוחד נובעת בעיקר מהפרמטרים הבאים:
הקטנת חתך האלמנטים של הבטון למינימום כדי לקבל "שטחי מחיה"
()1
מקסימאליים.
()2

לאפשר ייצור אלמנטים טרומיים בעלי חוזק תחילי גבוה ,כדי להגביר את
קצב הייצור.

()3

לקבל חוזק גבוה ומודול אלסטיות גבוה למבנים העומדים בתנאי לחץ
גבוהים.

על מנת לייצר בטון כזה ,שיעמוד בדרישות חוזק גבוהות מקובל להתייחס לפקטורים
הבאים:
כמות הצמנט תהייה בד"כ מעל  500ק"ג/מ"ק וסומך התערובת  75-125מ"מ.
()1
()2

אגרגטים מטיב מעולה (דולומיטים) וצמנטים מסוג של .CEM I 52.5

()3

שימוש בסופר פלסטיסייזר שהם מפחיתי מים ברמה גבוהה ,מעל .25%
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שימוש בתוספים מינראליים ,אפר פחם מרחף ומיקרוסיליקה.

()4

התועלת בשימוש באפר פחם מרחף בבטון בעל חוזק גבוה הינה:
הפחתה בכמות המים בתערובת וכתוצאה מכך ,בכמות הצמנט ,בלי לאבד את
()1
העבידות הנדרשת (שמירה על יחס מים/צמנט נמוך  ,0.4-0.35ושימוש באפר פחם
מעולה עם  L.O.I.נמוך מ.)4% -
()2



חוזק הבטון המכיל אפר פחם מתפתח גם בגילים מאוחרים ,למידה כזו שאי
אפשר להשיגה באמצעות שימוש בצמנט פורטלנד בלבד.
"בטון מהודק ע"י מכבש" )Roller Compacted Concrete (RCC

בטון זה ,השונה מבחינת הפונקציונאליות הנדרשת מבטונים רגילים ,משמש בד"כ
לבניית סכרים או לסלילת דרכים כפריות (כבישים סוג ב') על מצע מהודק.
התהליך הנו שימת בטון בעל עבידות נמוכה מאוד (סומך של  0-40מ"מ) והידוקו
באמצעות מכבשים ויברציוניים הנעים על פניו.
הדרישות מבטון זה הן:
()1

צפיפות גבוהה ,מינימום חללי אוויר.

()2

כיוון שבד"כ תהליך הסלילה הוא הידוק בשכבות ,צריכות השכבות להתחבר
אחת לשנייה לשכבה אחת סופית ,כלומר ,הנחת שכבה אחת על השנייה
צריכה להיעשות קודם להתקשרות הסופית של השכבה התחתונה.

()3

חום ההידרציה הנוצר צריך להיות מינימאלי.

()4

הבטון חייב להיות עמיד בפני סדיקה.

מאחר שתערובת ה RCC -מכילה אגרגטים בגדלים של בוקס ( 40מ"מ) ולפעמים אף
יותר מכך ,משמש אפר הפחם המרחף ,בתוספת לכמות הדקים בתערובת ,כחומר
מילוי בין האגרגטים .במקרה זה ,אפר הפחם המרחף לא ישמש רק כחליף חלקי
לצמנט .תערובת ה RCC -יכולה להיות בנויה "ממערכת צמנטית רזה" כ150-100 -
ק"ג/מ"ק של חומרי מליטה (צמנט ואפר פחם) כאשר אפר הפחם המרחף יכול להוות
עד  30%מכמות זו "או ממערכת צמנטית עשירה" של  180-200ק"ג של חומרי
מליטה ,כאשר אפר הפחם המרחף יכול להוות  80%-60%מכמות זו.
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בטון רב נפח Mass Concrete

בטון רב נפח הנו למעשה בטון בעל נפח גבוה (עובי הפלטה מעל  1.00מ') ומשמש בד"כ
ביציקת יסודות רפסודה ,Raft Foundation) :מזחים בנמלים ,קורות בטון כמסעה
לעגורנים ועוד.
בבטון עשוי להיווצר הפרש טמפרטורה גבוה (בגלל התפתחות חום ההידרציה) בין
פנים האלמנט ופניו החיצוניים וזהו מתכון בטוח לסדיקה.
החלפת חלק מהצמנט בסדר גודל של עד  40%באפר פחם מקובלת כאחד הפתרונות
המתאימים ביותר לבעיה זו ,מה עוד שבדרך כלל דרישת החוזק הסופי באלמנטים
אלו אינה עפ"י התקן בגיל  28יום ,אלא כעבור  60ואף  90יום.
אפר הפחם המרחף מהווה במקרה זה הפתרון האידיאלי כי הוא מאפשר הקטנת חום
ההידרציה ,והתפתחות החוזק שלו היא איטית יותר מאשר בבטון המכיל צמנט
פורטלנד בלבד.


בטון משאבה
בבטון משאבה נדרש מהפאזה הנוזלית למחצה שבתערובת לקבל ולהעביר את לחץ
הדחיסה של המשאבה לחלקיקים המוצקים של התערובת ,על מנת להשיג זרימת
בטון בצינור המשאבה .תערובת הבטון צריכה בשל כך להכיל נפח מספיק של
אגרגטים דקים ושל חלקיקים "בגודל הצמנט" למילוי החללים שבין האגרגטים ,כדי
לייצר "תערובת זרימה".
עד לפני מספר שנים השתמשו בארץ בתוספת צמנט מעבר לנדרש ,על מנת לקבל את
"יכולת הזרימה" של התערובת וכתוצאה התקבלו בטונים בעלי חוזק גבוה מהנדרש.
הכנסת אפר הפחם בכמויות נאותות יכולה להוות תחליף לחלק מהצמנט ,לעזור
"בשימון התערובת" ולאפשר תערובת כלכלית יותר.



בטון עמיד בפני סולפטים
ניסויים הראו ,שאפשר להשיג עמידות טובה של בטונים רגילים (עם צמנט פורטלנד
רגיל או צמנט מעורב) בפני התקפת סולפטים מתונה ואין צורך להשתמש "בצמנט
חסין סולפטים" ,כאשר לפחות  25%מכמות הצמנט הוחלפה באפר פחם מרחף.
מאחר שתעשיית הצמנט בארץ איננה מייצרת "צמנט חסין סולפטים" והדרישה
עבורו אינה מצדיקה ייצור תעשייתי שוטף ,מהווה הפתרון של תערובת בטון עם
צמנט רגיל או מעורב בתוספת אפר פחם מרחף פתרון נאות.
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(ה)

אפר פחם מרחף כמרכיב במוצרי בטון (צינורות ,בטון טרומי/דרוך ,בלוקי בטון וכו')

(ה )1 -הקדמה
ייצור מוצרי בטון מתאפיין בשימוש בבטון יבש ("בטון ללא סומך") המהודק ומצופף
בתבניות באמצעים מכאניים .כאשר מפרקים את התבניות (כעבור זמן קצר יחסית) נשאר
הבטון בצורת התבנית .אפשר אז להעביר את האלמנט היצוק לאזור האשפרה ,בלי
שיתפרק בעת הובלתו.
אפר פחם מרחף הנו מוצר שמרבים להשתמש בו בייצור מוצרים אלו כחלק מהמרכיב
הצמנטי  /פוצולאני ו/או האגרגט הדק.
שיטות האשפרה הן רבות החל מהרטבה וייבוש בשטח פתוח דרך חימום והתזה "בתאי
אשפרה" ,ועד שימוש בקיטור באוטוקלבים.
כל שיטות הייצור והאשפרה הנ"ל מאפשרות שימוש באפר פחם מרחף כחלק ממרכיבי
הבטון ,על מנת לקבל את החוזק הנדרש .תועלות נוספות מהכנסת אפר הפחם לתערובת
הבטון הנן קבלת נוחיות רבה יותר בפירוק התבניות ,שמירה על "חיי התבניות" ,קבלת
תצורת מוצר מדויקת יותר ופני מוצר חלקים יותר .כל זאת עקב "תוספת העבידות"
המוענקת "לבטון ללא סומך".
יש לזכור ששימוש באפר פחם בייצור מוצרי בטון יכול להאריך את משך הזמן הנדרש
להעביר את המוצר מהתבנית לתאי האשפרה ו/או מתאי האשפרה לאחסון.
תכנון תערובת הבטון עם אפר פחם מרחף למוצרי בטון איננה מדע מדויק ,כיוון שהיא
עשויה להשתנות בגלל תנאים שונים ,כגון מקור חומרי הגלם ומערך הייצור .יש לפיכך
לבצע תערובות ניסיון קודם לקביעת התערובת הסופית.
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(ה –  )2מוצרי הבטון


צינורות בטון
קיימות שתי שיטות נפוצות בייצור צינורות .הראשונה ,שימוש בבטון יבש (בטון ללא
שקיעה) .במקרה זה יוצקים את הבטון היבש לתבנית מהדקים אותו באמצעי ריטוט
שונים ובתום היציקה מפרקים את התבנית ומעבירים את "המוצר הירוק" בזהירות
למקום האשפרה .בשיטה השנייה משתמשים בתערובות "רטובות" ,יוצקים את
הבטון לתבנית ,מהדקים ומצופפים באמצעות מרטטים ומשאירים את הבטון
בתבנית עד לקבלת חוזק המספיק להעברת "המוצר הירוק" לאתר האשפרה.
בשתי השיטות הללו ניתן להשתמש באפר פחם מרחף כחלק מהמרכיב
הצמנטי/פוצולאני ו/או האגרגט הדק.
היתרונות הינם כדלקמן:
 1.עבידות טובה יותר.
 2.צינור הבטון אטום יותר עקב האחוז הגבוה יותר של דקים בתערובת הבטון.
 .3הקטנת חום ההידרציה במהלך התקשרות הבטון ,המקטינה את הסיכון של
סידוק המוצר.
 4.צינור בטון עם אפר פחם עמיד טוב יותר בפני חומצות חלשות וסולפטים.
 5.שמירת "חיי התבניות" עקב "שימון" הבטון בחלקיקי אפר הפחם.
 .6בשיטת "הבטון היבש" אפשר להפחית את כמות הצמנט שבתערובת ,כיוון
שבתערובת ללא אפר פחם מוכנסת כמות גדולה יותר של צמנט לקבלת חוזק
תחילי גבוה.
אין מניעה להכניס אפר פחם מרחף לתערובות הבטון הטרומי כדוגמת תערובות
הבטון הרגילות .שימוש בסיבים פלסטיים או סיבי פלדה אינו משפיע על השימוש
באפר הפחם המרחף .כל היתרונות המתקבלים מהכנסת אפר הפחם לבטון הרגיל
מתקיימים גם בבטון הטרומי ,למעט הצורך להתחשב בהתפתחות החוזק האיטית
יותר של הבטון עם אפר פחם.



בטון טרומי  /דרוך
בטון טרום ) ) Precast Concreteמיוצר עם רשתות ברזל ועם מוטות זיון ,כאשר
בשנים האחרונות מוסיפים לבטון זה סיבי פוליפרופילן/ניילון ,כדי להקטין הסדיקה
ו/או סיבי פלדה ,כדי להקטין את כמות ברזל הזיון "הקונבנציונאלי".
הבטון הדרוך ) (Prestress/Poststress Concreteמכיל בתוכו מוטות זיון שנדרכו
קודם ליציקה או מייד לאחריה.
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ליעילות תהליך היציקה נדרשים חוזקים תחיליים גבוהים במיוחד ,כדי לאפשר
העברת האלמנטים לאחסון וכדי לקבל מחזורי יציקה רבים ככל האפשר .עד
לאחרונה לא היה מקובל להשתמש באפר פחם מרחף בתערובות אלו .הדרישה לחוזק
תחילי גבוה במיוחד  35.0-25.0מגפ"ס בעת פירוק התבניות ,לא אפשרה החלפת חלק
מהצמנט באפר פחם ,למרות השימוש במוספי על מפחיתי מים חזקים במיוחד
להורדת יחס מים/צמנט והשימוש בכמות צמנט גבוהה  500-400ק"ג/מ"ק ,שהם
הגורמים החשובים בייצור בטון דרוך ,וזאת למרות שהחוזק הסופי שהתקבל (בתום
 28יום) היה בדרך כלל גבוה מהנדרש.
בתחילת שנות ה 90 -דיווחו יצרני הבטון הדרוך בארה"ב ,כי ניסיונותיהם להשתמש
באפר פחם מרחף כדי להקטין תצרוכת הצמנט וכדי לקבל עבידות טובה יותר לא
צלחו.
בסוף שנות ה 90 -בוצעו בארה"ב ניסיונות נרחבים ,כדי לבדוק אפשרות הכנסה של
אפר פחם מרחף לתערובת הבטון לייצור בטון דרוך .בניסיונות נלמדו הגורמים
הקריטיים בייצור בטון דרוך כדוגמת:
 .1חוזק תחילי גבוה
 2.זחילת הבטון
 3.התכווצות הבטון
 4.חדירות הבטון
 .5מודול אלסטיות
ניסיונות אלו הראו ,שאפשר להשתמש באפר פחם מרחף מסוג  Fבכמות של 45-22%
מסך הצמנט שתוכנן לתערובת .כאשר שיעור ההחלפה הנו לכל  1ק"ג צמנט יש
להכניס  1.60-1.25ק"ג אפר פחם מרחף מסוג מעולה ( L.O.I.פחות מ.)4% -
בעת שימוש באפר פחם מסוג  Cנמצא ,שהכמות הניתנת להחלפה נעה בין 30%-10%
ואילו שעור ההחלפה היה  1.25ק"ג אפר פחם לכל  1.0ק"ג צמנט.
הניסיונות הוכיחו ,כי במקרים אלו אפשר היה לנצל את כל "התכונות החיוביות" של
אפר הפחם המרחף ,קבלת עבידות טובה ,פני מוצר חלקים יותר ,תצורת מוצר
מדויקת יותר ,ועם כל זאת גם את החוזק התחילי הגבוה של  35.0-25.0מגפ"ס בעת
הפירוק מהתבניות.
שיעור ההחלפה הגבוה יחסית של אפר פחם ביחס לצמנט מוביל לשאלה הכלכלית:
האם כדאי להשתמש באפר פחם במקרים אלו ?
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התשובה לכך הינה כמובן בחישוב הכדאיות הכוללת בעת הייצור (סוג אפר הפחם,
מחירו ,מחזור הייצור ,משך האשפרה וכו').
בדומה לבטון הדרוך ,גם במקרה הספציפי של ייצור תקרות חלולות (Hollow Core

 (Slabsהחלו להשתמש בסוף שנות ה 90 -באפר פחם בתערובת הבטון כדי להשיג
המטרות שהוזכרו לעיל.
יש להדגיש ,כי עפ"י התקנים השוררים היום בישראל ,חל איסור להשתמש באפר
פחם בתערובות המיועדות לאלמנטים .Prestress / Postsress Concrete


בלוקים מבטון
הבלוקים מבטון המיוצרים בישראל אינם בלוקים קונסטרוקטיביים כפי שהם
מיוצרים בארה"ב ובאירופה ,והם משמשים אלמנטים של מילוי החלל בין העמודים,
הקורות והתקרות .למרות זאת ,נעשו מספר ניסיונות להשתמש באפר פחם מרחף ואף
באפר תחתי כתחליף לצמנט או כתחליף לחול בלבד ,כדי לקבל בלוק קל יותר ,אטום
יותר ,חלק יותר.
בלוק הבטון לקירות חיצוניים המקובל המיוצר בארץ הנו בלוק בעובי הנע בין 20-22
ס"מ המכיל  4-5חורים ,ואילו בלוקים של הבטון למחיצות פנימיות הם בלוקים
מלאים בעובי שבין  7-10ס"מ.
המסה הסגולית של בלוק חלול נעה בין  1400-1650ק"ג/מ"ק והחוזק ללחיצה בגיל 28
יום נע בין  4.0-8.0מגפ"ס.
ברור מאליו שעקב דרישות אלו של התקן הישראלי ת”י " – 5בלוקי בטון ,בלוקי
קיר" ,כמות הצמנט בתערובת שהינה בד"כ "תערובת ללא שקיעה" היא נמוכה יחסית
( 100-120ק"ג/מ"ק) ואפר הפחם המרחף לא יוכל להוות תחליף בכמויות
משמעותיות.
אפר הפחם המרחף יכול להיות תחליף לחול הדיונות ,שמחסורו בארץ כבר מורגש.
ניסיונות שבוצעו עד כה עם אפר פחם מרחף הראו ,כי השימוש באפר הפחם המרחף
דרש תוספת צמנט כדי להגיע לחוזק התחילי הדרוש גם כאשר השתמשו בו כחליף
לחול בלבד מה שגרם לעלייה במשקל הבלוק וייקורו.
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בוצעו ניסיונות לייצור בלוקים של בטון חלולים גם עם אפר פחם תחתי .התוצאות
היו טובות .הבלוק עמד בחוזק הנדרש ,בהתנגדות התרמית הנדרשת ובדרישות
הקרינה ,אולם עלות ניפוי האפר התחתי על מנת לקבל "אגרגטים" בגודל של 8-4
מ"מ מצד אחד והצורך בהוספת כ 15% -צמנט לתערובת הפכו את המוצר לבלתי
כדאי כלכלית.
יש להניח ,שהרחבה של בדיקת הכדאיות ואולי גישות אחרות בייצור בלוקים של
בטון המכילים אפר פחם מרחף יניבו בעתיד תוצאות חיוביות בגלל התכונות
החיוביות של התערובת עם אפר הפחם המרחף ,דהיינו עבידות ,פני מוצר חלקים,
מוצר אטום ,התנגדות תרמית טובה יותר וכו'.
(ו)

אפר פחם מרחף כמרכיב במוצרים שונים


בחנ"ם – בטון בעל חוזק נמוך מבוקר Control Low Strength Material – CLSM

מוצר זה ,שהמרכיבים העיקריים שלו הם פורטלנד צמנט ,אגרגטים דקים (סומסום,
חול) ,אפר פחם מרחף ,מוספים כימיים ומים .נושא שמות שונים .השמות מגדירים
למעשה מוצר בעל תכונות זרימה מעולות וחוזק נמוך שנועד למלא חללים כמו תעלות
לצנרת ,תעלות לכבלים (חשמל ,טלוויזיה ,תקשורת) בורות למיניהן ,מצע ליסודות
בטון ,דיפון סוללות וכדו'.
השמות המקובלים בעולם הינם Lean Mix Back ,K-Krete ,Flowable Fill ,CLSM

.Fill
מטרת תכנון התערובת של ה CLSM -הינה להשיג תערובת הזורמת "כמו מים" ללא
צורך בעיבוד או בהידוק .חוזק הלחיצה המתוכנן יכול לנוע בין  8.25-0.35מגפ"ס
והחוזק הנבחר הנו עפ"י הייעוד של התערובת .עבור מילוי חוזר של חפירה להנחת
צנרת מים ,צנרת ביוב וכו' ,יתוכנן ה CLSM -בחוזק כזה שיאפשר בעתיד במידת
הצורך חפירה באמצעים ידניים או כלי חפירה מכאניים קלים .החוזקים הנפוצים הם
 2.0-0.35מגפ"ס CLSM .המהווה שכבה מיישרת (מדה) יכול להיות בחוזק של 1.0
מגפ"ס וכמצע ליסודות בטון  8.0-6.0מגפ"ס.
שימוש ב CLSM -למילוי חפירה במקום  -כמקובל היום  -חול או החזרת החומר
שנחפר ,מעניק יתרונות כלכליים ברורים:
 .1אין צורך בצוות עובדים שיעסוק במילוי החפירה בשכבות ( 30-20ס"מ כל פעם),
והידוק השכבות למידת ההידוק המקובלת של 95%-100%. AASHTO
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 .2אין צורך בכלי הידוק ,המילוי מבוצע באופן שוטף עד לגובה הנדרש.
 .3קצב העבודה וכיסוי השטח הנו מהיר בהרבה מהשיטה הקונבנציונאלית ותלוי
רק בכמות ה CLSM -הנשלחת מתחנת הבטון.
 .4החומר אחיד בטיבו ,ונמצא תחת מערכת בקרה שוטפת.
יש לזכור שמילוי החפירה ,לאחר הנחת הצינורות ,צריך להיעשות בצורה מדודה
ומבוקרת ,על מנת לאזן את הלחץ ההידרוסטאטי הנוצר תוך כדי מילוי התעלה
ולמנוע מהצנרת "לצוף" עקב כך.

-

חומרי הגלם לייצור הCLSM -

()1

צמנט
צמנט פורטלנד ) (CEM Iהנו בד"כ חומר המליטה העיקרי של התערובת ,אך אין
זה אומר שבמקרים מסוימים אי אפשר להשתמש גם בצמנטים מעורבים .מקובל
שלמטרות מילוי תעלות תהיה כמות הצמנט כ 3% -ממשקל מהתערובת .תפקיד
הצמנט ליצור את הלכידות ואת חוזק הלחיצה של התערובת.

()2

אגרגט דק (מלאן)Filler ,
החומר הנוצר בייצור אגרגטים במחצבה והעובר נפה  100איננו בר שימוש
(במלואו) בייצור הבטון (עקב מגבלות כמויות הדקים עפ"י התקן) .חומר דק זה
הנקרא מלאן או  Fillerיכול להוות מרכיב משמעותי (מעל ל ) 70% -מתערובת ה-
 CLSMויכול להוות חומר מצוין העוזר בקבלת תכונות הזרימה של ה.CLSM -

()3

אפר פחם מרחף
אפר פחם מרחף מהווה כ 8% -במשקל מתערובת ה ,CLSM -תפקידו למלא את
החללים שבין חלקיקי התערובת על מנת לקבל מערכת הומוגנית ,עיסתית
ועבידה .אפשר להשתמש באפר פחם  Class Fאו  ,Class Cאולם יש לזכור
ששימוש באפר פחם מסוג  Cיגרום לקבלת חוזק לחיצה גבוה של עד  10.0מגפ"ס
(בגלל הכמות הגבוהה של הסידן בו) .אפשר גם להשתמש באפר פחם מאיכות
ירודה ( L.O.I.גבוה).

()4

חומרי מחזור וחומרים לא סטנדרטיים
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אפשר כמובן להשתמש בתערובת ה CLSM -גם בחומרים שאינם סטנדרטיים
בתעשיית הבטון ,חומרים שמוחזרו ,חומרי מחצבה שאינם עומדים בדרישות
הדרוג עפ"י ת”י ( 3אגרגטים).
תערובות אופייניות של CLSM

-

התערובת "הבסיסית" של  CLSMהינה כ 100-50 -ק"ג צמנט למ"ק (בדרך כלל
צמנט פורטלנד  ,)CEM Iכ 300-150 -ק"ג/מ"ק של אפר פחם מרחף כ1,400- -
 1,800ק"ג/מ"ק של דקים (חול/חול מחצבה/מלאן/פסולת מחצבה) ,מים בכמות
של  300-200ליטר/מ"ק הנותנים יחס מים/צמנט  +אפר קרוב ל 1 -ומוספים
כולאי אוויר ומפחיתי מים לקבלת  40%-20%אוויר בתערובת.
להלן כמה תערובות  CLSMששימשו כמילוי לחפירות והשוואה בין תערובות
 CLSMעם וללא אפר פחם:
טבלה ג .1תערובת  CLSMותכונותיה כחומר למילוי חפירות
צמנט (ק"ג/מ)3

30

60

150

אפר פחם מרחף (ק"ג/מ"ק)

210

180

150

חול (ק"ג/מ"ק)

1600

1600

1600

מים

280

310

310

חוזק מגפ"ס ב 14 -יום

0.28

0.41

0.62

חוזק מגפ"ס ב 28 -יום

0.28

0.41

0.90

חוזק מגפ"ס ב 90 -יום

0.34

1.10

1.93

טבלה ג .2השוואה בין תערובות  CLSMשונות עם וללא אפר פחם
אפר פחם
צמנט
ק"ג/מ"ק ק"ג/מ"ק

*

חוזק לחיצה (מגפ"ס) יום

מים
ליטר/מ"
ק

דקים
ק"ג/מ"ק

 %אוויר

7

28

56

60

-

150

1400

35

0.14

0.23

0.37

120

-

150

1400

35

0.76

0.90

0.83

60

120

150

1300

30

0.51

0.82

0.95

*30

150

300

1600

0.4

0.31

0.32

0.48

ללא מוסף כולא אוויר.
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אגרגטים קלים
לאפר הפחם המרחף נמצא גם שימוש בייצור אגרגטים קלים המיועדים לייצור "בטון
קל" .האגרגטים הקלים הינם אגרגטים בעלי משקל סגולי-מרחבי נמוך ,עקב החללים
הקיימים באגרגט עצמו.
בעיקרון קיימים שלושה סוגים של אגרגטים קלים:
-

אגרגטים טבעיים.
אגרגטים הנוצרים כמוצרי לוואי בתהליך תעשייתי.

-

אגרגטים מלאכותיים – אגרגטים המיוצרים בתהליך תעשייתי ,כשהמטרה היא
ייצור האגרגטים עצמם.

האגרגט הטבעי המוכר ביותר הנו ה( Pumice -פומיס) ,שהוא למעשה אבן המעובדת ע"י
גריסה וניפוי של לבה שזרמה מהרי געש והתקשתה .באזורנו מוכר הפומיס המשווק
מאיטליה (סיציליה) ,יוון ואף קפריסין.
האגרגט המיוצר כמוצר לוואי הידוע ביותר הוא אגרגט הנוצר מסיגים ) (Slagsומופיע
כמוצר לוואי בעת ייצור ברזל מעופרת ברזל או אגרגטים הנוצרים כאפר פחם תחתי לאחר
ניפויים.
בין האגרגטים המלאכותיים ידוע ביותר האגרגט שכינויו ליקה ) (Leccaוהוא מיוצר ע"י
שריפה בטמפרטורה גבוהה של חריסיתיות בעלות תכונות מיוחדות.
לפני מספר שנים החלו להשתמש גם באפר פחם לייצור אגרגטים מלאכותיים .השיטה
הידועה ביותר נקראת ) (Lytagלייטג ,שהיא חימום בטמפרטורה גבוהה של אפר פחם
מסונטר ,צורת האגרגט המתקבלת היא כדורית ואפשר לקבלו בגדלים של עדש (12-8
מ"מ) ,סומסום ( 8-4מ"מ) וחול ( 4-0מ"מ) .המשקל הסגולי הוא בהתאמה כ800 -
ק"ג/מ"ק 850 ,ק"ג/מ"ק ו 1050 -ק"ג/מ.3
השיטה השנייה נקראת שיטת ה( Aardelite -אארדלייט) ,שפותחה למעשה באירופה
(הולנד) ,אולם הפכה לתהליך ייצור קבוע ומתמשך בארה"ב.
בשיטה זו ,תהליך ייצור האגרגטים מאפר פחם מרחף נעשה בטמפרטורה נמוכה יחסית כ-
 , 100Cתוך שימוש בפלטייזרס ) (Pelletizersשהוא מתקן מיוחד בצורת צלחת דמוית
קערה הנטויה בזווית שבין  ,50  - 70 והנעה סביב עצמה במהירות של  16-8סיבובים
לדקה ,מהירות הסיבוב וזווית הנטייה קובעים את גודל האגרגט וצורתו.
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האגרגטים המיוצרים מאפר פחם מרחף ,הן בשיטת הלייטג או בשיטת האארדלייט ,הם
אגרגטים קלים בעלי כושר ספיגות שבין ( 12%-5%תלוי בגודל הכדוריות) ואינם נופלים
בתכונותיהם מהאגרגטים הקלים הטבעיים או אלו שיוצרו כמוצר לוואי ,מלבד ההתניה
שחומר הגלם הינו אפר פחם מרחף והוא חייב להיות עם  L.O.Iהנמוך מ 4% -ותכולת
הסולפטים שבו לא תעלה על .1%


שימושים אחרים
שימושים אחרים הידועים באפר פחם מרחף יוזכרו בפרוטרוט בפרק הדן באפר פחם
מרחף בעבודות תשתית ,אולם כאן המקום לציין גם על שימושים נוספים באפר פחם
שאינם קשורים ישירות לענף הבנייה לדוגמה:
-

הזרקה למילוי חללים ו/או לאיטום קרקע ).(Grout

-

טיפול בשפכים מסוכנים ).(Waste Management

-

מצע לגידולים חקלאיים.
הפקת מתכות כבדות.
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פרק ד'
שימוש באפר פחם מרחף בתכנון תערובות בטון עפ"י ,EN 206
ת”י  466ו -ת”י 118
הקדמה
כיום ב 2013 -התקן הישראלי ת.י 466.הינו תקף כבר מחודש יוני  2003ואילו התקן הישראלי
ת.י 118.קיבל תוקף בשנת  2008ויישומו מבוצע בהדרגה ויושלם רק בדצמבר  .2014למעשה
ההנחיות התכנוניות הינן בתוקף משנת  2008ואילו הליכי הביצוע והדיווח מיושמים בהדרגה עד
.2014
(ד –  )1ת”י  466חלק ( 1יוני  – )2003חוקת הבטון -עקרונות כלליים
()1

תקן זה ,המהווה רביזיה לתקן משנת  1987,מאפשר שימוש באפר פחם כתוסף
מינראלי בתערובת הבטון ,כתחליף חלקי לצמנט ולחול (ראה פרק 3.2.1.4
מוספים ,תחת הפסקה  -מוספים מינראליים).

()2

תקן זה קובע בטבלה  3.2בסעיף ( 3.2.2.3היחס מים/צמנט) את כמות הצמנט
המינימאלית בכל "סוג מבנה או רכיב" ,בלי להתייחס לשימוש באפר הפחם
בתערובת.

()3

בהמשך לטבלה  3.2תחת הפרק ( )3.1מתייחס התקן לדרך חישוב כמות התוסף
המינראלי בתערובת בין אם הוא אפר פחם מרחף או מיקרוסיליקה .דרך חישוב
זו מבוססת על הנחיות ה EN206 -עפ"י הנוסחאות הבאות:
-

כמות אפר הפחם בבטון (שנועדה להחליף צמנט) לא תעלה על  33%במשקל
מכמות הצמנט המעשית בתערובת.

-

יחס מים/צמנט ייקח בחשבון את כמות אפר הפחם בתערובת בהתחשב
במקדם ההידראולי של אפר הפחם ולא יהיה גבוה יותר מהמופיע בטבלה
 ,3.2דהיינו:
W

יחס מים צמנט

C+K ∙fa

 – Wמים (ליטרים)
 – Cצמנט (ק"ג)
 – Kמקדם הידראולי
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 – faאפר פחם מרחף (ק"ג)
()4

בנוסף קובע תקן זה ,כי כמות הצמנט המינימאלית בבטון לא מזוין תהיה 220
ק"ג/מ"ק סעיף " 3.2.2.2תכולת הצמנט המינימאלית" ואילו בבטונים הנוצקים
במים (סעיף  )8.6.4כמות הצמנט המינימאלית ביציקת כלונסאות בנטוניט תהיה
 400ק"ג/מ"ק ואם משתמשים באפר פחם ,מותר להקטין את כמות הצמנט ל-
 360ק"ג/מ"ק.

*

הערה:
ת.י  )2008( 118קובע ,כי אין דרישות לכמות צמנט מינימאלית בבטון שאינו מכיל
פלדת זיון ו/או אביזרי פלדה .אולם היחס המקסימאלי מים/צמנט יתאים לנקוב
בטבלה  11עבור דרגות חשיפה  1ו.7-11 -

(ד –  )2ת.י –)2008( 118 .בטון :דרישות ,תפקוד וייצור
()1

תקן זה שהוא התקן הקובע מהן הדרישות לתכנון תערובות הבטון ,לגבי תהליכי
הייצור ,התפקוד והבטחת האיכות של המוצר ,מציג בטבלה  11טבלה זהה
לטבלה המופיעה בסעיף  3.2של ת.י" -466 .חוקת הבטון".

()2

בהתבסס על המחקר של פרופסור ארנון בנטור וד"ר הדסה באום:
"קיים של בטון עם אפר פחם" קבע התקן הנדון בטבלה מס'  9ובסעיף 5.2.5.2
עקרון ערך  Kאת דרך חישוב השימוש באפר פחם מרחף כחליף חלקי לצמנט.
מצ"ב:
(א)

סוג המבנה או הרכיב
(א)
לפי סעיף 4.1

1

טבלה ד 1וסעיף  5.2.5.2כפי שיופיע בתקן הנדון:
כמות הצמנט
המינימאלית הנדרשת
בהתאם לנקוב בטבלה 11
(ק"ג ל -מ"ק)

(ב)

230

2

270

3

270

4
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כמות הצמנט
המקסימאלית הניתנת
להחלפה על ידי אפר

הערך K

פחם )( (cק"ג ל -מ"ק)
30

(ב)

40

30

0.5
0.5
0.4
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
הערה:
(א) ניתן להשתמש בעיקרון ערך  Kעבור סוגי מבנה או רכיב  5עד  11אם הוא נקבע בהתאם
לעיקרון התפקיד השקול כנדרש בסעיף .5.2.5.3
(ב) הקטנת כמות הצמנט מותרת רק בבטון בעל דרגת חוזק ב 30-או יותר.



עיקרון ערך ( Kלגבי שימוש באפר פחם)
(א)

כללי
עקרון ערך  Kמאפשר לקבוע את כמות התוסף מטיפוס  IIהשקילה (equivalent

) quantityלהחלפת כמות של צמנט ,כך שכמות הצמנט המינימאלית בבטון
והיחס המקסימאלי מים :צמנט ,יתאימו לנדרש בטבלה .11
"כמות הצמנט" המובאת בחשבון בחישוב "כמות הצמנט המינימאלית" בבטון
ובחישוב "יחס מקסימאלי מים :צמנט" תיקבע לפי "כמות הצמנט בבטון לאחר
ההחלפה  +כמות התוסף המוכפלת במקדם ההידראולי ."K
בסעיפים  5.2.5.2א' ו -ב' מובא עקרון הערך  Kעבור אפר פחם המתאים לתקן
הישראלי ת.י. 1209 .
(ב)

עקרון ערך  Kעבור אפר פחם המתאים לתקן הישראלי ת.י1209 .
עקרון ערך  Kהמתואר להלן ניתן ליישום עבור כמות אפר פחם שאינה גדולה מ-
 1/3מכמות הצמנט לאחר ההחלפה .אם הבטון כולל אפר פחם בכמות גדולה מזו,
אין להביא בחשבון את היתרה בחישוב כמות הצמנט המינימאלית והיחס
המקסימאלי מים:צמנט.
כמות הצמנט המינימאלית הנדרשת בהתאם לסוג המבנה או הרכיב (ראו טבלה
 )11ניתנת להקטנה אם מתקיימים כל התנאים כדלקמן:
-

כמות הצמנט ) (Cהניתנת להחלפה על ידי כמות שקילה של אפר פחם ))fa
לא תהייה גדולה מהנקוב בטבלה .9

-

כמות אפר הפחם השקילה להחלפת כמות צמנט תחושב לפי הנוסחהfa = :
. C
K

ג .אירוס יועצים בע"מ

עמוד 48

מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
-

הערך  Kיתאים לנקוב בטבלה  9עבור סוגי מבנה ( 4-1לפי סעיף  )4.1ועבור
צמנט  CEM Iאו  CEM II / A-Vאו  CEM II/ A-Wהמכיל עד  10%אפר פחם,
בעל דרגת חוזק  42.5לפחות ,המתאים לתקן הישראלי ת.י 1 .חלק .1
לסוגי מבנה או רכיב אחרים ייקבע הערך  Kלפי עקרון התפקוד השקיל (ראו
סעיף .)5.2.5.3

-

כמות הצמנט לאחר ההחלפה  +כמות אפר הפחם לא תהייה קטנה מכמות
הצמנט הנדרשת לפי סוג המבנה או הרכיב ,הנקובה בטבלה .11

-

היחס מים/צמנט (בו הצמנט מחושב ככמות הצמנט לאחר ההחלפה  +כמות
אפר הפחם מוכפלת במקדם  (Kלא יהיה גדול מהיחס מים/צמנט הנדרש לפי
סוג המבנה או הרכיב ,הנקוב בטבלה .11
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מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
טבלה ד .2היחס המקסימאלי מים/צמנט ותכולת הצמנט המינימאלית בהתאם לסוג המבנה או
הרכיב לפי תנאי הסביבה
סוג
המבנה
או
הרכיב

תנאי הסביבה

(ב)

1

רכיב פנים ב"אווירה רגילה" ,או רכיב חוץ באזור מדברי 2 ,מ'
לפחות מעל פני הקרקע

2

רכיב חוץ

אם  2 , R < 2מ' לפחות מעל לקרקע

3

פני רכיב (פנים או
חוץ)

במגע עם מים שאינם אגרסיביים או עם
קרקע שאינה אגרסיבית (ועד  2מ'
מעליה) ,או באווירה לחה

4

רכיב חוץ

אם  2 ,1 > R > 2מ' לפחות מעל לקרקע

5

סביבה ימית (הים
התיכון)

7

בניה ימית (הים
התיכון וים סוף)

9

סביבה או קרקע
אגרסיביות (ראו
טבלות )2 ,1

6

יחס
מקסימאלי
מים:צמנט

תכולת צמנט
מינימאלית
(ג)
בבטון מזוין
(ק"ג ל -מ"ק)

0.70

230

0.60

10
11

270

(ד)

20

30

אם  ,0.2 > R > 1חשוף לרוח הים

0.55

30

אם  ,R > 0.2עד גובה  30מ' – חשוף

0.45

40
320

לרוח מהים ,אך לא להתזה ישירה של
מי-ים
8

דרגת
חוזק
הלחיצה

בתוך הים ,בעומק גדול מ 2 -מ'

0.45

באזור התזת מי-ים ,או בתוך הים,
בעומק עד  2מ'

0.45

אגרסיביות קלה

0.50

אגרסיביות בינונית

0.45

אגרסיביות חמורה (מחייב ציפוי מגן
מפריד)

0.45

40
350

320
350

40
40
40
40

הערות לטבלה:
(א) המתכנן יכול לשקול את החמרת הדרישות הנקובות בטבלה.
(ב)  Rבטבלה זו מסמן את מרחק הרכיב משפת הים התיכון הקרובה ביותר ,בקילומטרים.
(ג) תכולת הצמנט המינימאלית מתאימה לשימוש בצמנט פורטלנד ) (CEM Iובצמנט פורטלנד-מעורב )(CEM II

ששיעור הקלינקר בו אינו קטן מ .80% -עבור צמנטים אחרים תיקבע התכולה המינימאלית בהתאם לעקרון
התפקוד השקיל (ראו סעיף .)5.2.5.3
(ד) דרגת חוזק הלחיצה הנקובה בעמודה זו מובאת למידע בלבד והיא דרגת החוזק הנמוכה ביותר שיכולה להתקבל
מהרכב בטון העומד בדרישות ליחס מים:צמנט מקסימאלי ובדרישה לכמות צמנט מינימאלית  -עשויה להוביל
בדרך כלל לסוג בטון בעל דרגת חוזק גבוהה מהנקוב בעמודה זו.
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
(ד –  )3חישוב כמות צמנט מינימאלית בתערובת בטון המכילה אפר פחם וכמות אפר הפחם
הנדרשת בתערובת זו
עפ"י טבלה  9ב -ת.י( 118 .רביזיה):
()1

סוג מבנה או רכיב – 1
כמות צמנט מינימאלית  200ק"ג/מ"ק ,כמות אפר פחם מינימאלית  60ק"ג/מ"ק
ובתנאי שחוזק הבטון יהיה ב 30-ומעלה.

()2

סוג מבנה או רכיב – 3 ; 2
כמות צמנט מינימאלית  230ק"ג/מ"ק כמות אפר פחם מינימאלית  80ק"ג/מ"ק
(ראה טבלה .)11

()3

סוג מבנה או רכיב – 4
כמות צמנט מינימאלית  240ק"ג/מ"ק כמות אפר פחם מינימאלית  75ק"ג/מ"ק
(ראה טבלה .)11

()4

"סוג מבנה או רכיב 5-11
התקן היום איננו מאפשר הוספת אפר פחם לסוגי המבנה דלעיל כתחליף לצמנט
אלא כתחליף לחול בלבד ,אולם יכול טכנולוג הבטון לתכנן תערובת בטון לסוג
המבנה הנ"ל עם אפר פחם עפ"י עקרון התפקוד השקיל (סעיף  5.2.5.3בתקן).
במקרה זה המלצתנו הינה לתכנן עפ"י הנוסחאות המופיעות בEN206 -

ולהשתמש בשלב זה במקדם ההידראולי של : 0.5
(א)

)C=K(C-200

(ב)

fa ≤ 0.33Ceff

(ג)

C eff+fa ≥ C

(ד)

W

=

יחס מים  /צמנט (טבלה )11

Ceff+k∙fa

ג .אירוס יועצים בע"מ

עמוד 51

מנהלת אפר פחם

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
C

=

כמות הצמנט הניתנת להחלפה (ק"ג)

K

=

מקדם הידראולי

fa

=

כמות אפר הפחם המיועדת להחליף צמנט (ק"ג)

Ceff

=

כמות צמנט המצויה בפועל בתערובת לאחר החלפה חלקית ע"י

C

=

W

=

אפר פחם (ק"ג)
כמות הצמנט הנדרשת בתערובת (טבלה  11לפי סוג המבנה) –
(ק"ג)
מים (ליטר)

דוגמת חישוב
בטון המיועד לדרגת חשיפה –  ,6יחס מים/צמנט אפקטיבי  ,0.45כמות צמנט
מינימאלית  320ק"ג/מ"ק (ראה טבלה .)11
(א)

)C = K (C-200
C = 0.5 (320-200)=60 Kg

(ב)

המקדם ההידראולי המומלץ יהיה .0.4
( fa=60=150Kgכמות האפר שנדרש להחליף  60ק"ג צמנט)
0.4

מאחר שכמות האפר המקסימאלית שנוכל להכניס לתערובת הינה שליש ()0.33
מכמות הצמנט האפקטיבית בתערובת ,תהיה התערובת המתוכננת עם  285ק"ג
צמנט  95 +ק"ג אפר בלבד.
(ג)

Ceff + fa ≥C
285kg + 95 kg >320kg

(ד)

W
Ceff+Kfa

≤

0.45

W
285+38

≤

0.45

ליטר  /מ"ק W = 145
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
במידה שנצליח להכין תערובת עבידה ,כשכמות המים לא תעלה על  145ליטר /
מ"ק ,נצטרך לבחון תערובת זו מול תערובת רפרנס המכילה  320ק"ג צמנט מסוג
.CEM I
היה ותכונות תערובת זו תהיינה זהות או טובות יותר מתכונות תערובת הרפרנס,
אפשר יהיה להשתמש בתערובת זו עם צמנט בכמות של  285ק"ג  95 +ק"ג אפר
מול תערובת של  320ק"ג צמנט.

סיכום
ת.י )2008( 118 .קובע את כמויות אפר הפחם שאפשר להכניס לתערובות הבטון כתחליף חלקי
לצמנט המצוי בתערובות אלו (כמובן שאפשר בכל עת להכניס כמות מוגבלת של אפר פחם כתחליף
לחול).
הקביעה דלעיל נעשית עפ"י המחקר (שהוזכר בחוברת זו) ,שנעשה ע"י פרופסור ארנון בנטור וד"ר
הדסה באום אשר בדקו קיים בטון המכיל אפר פחם במסגרת המגבלות הקיימות בהכנת מחקר
מסוג זה ובהתחשבות "במקצועיות" של קבלני הבניין בישראל.
מחקר זה צריך להוות אבן דרך למחקר רחב יותר ,אשר יבדוק את השפעת אפר הפחם על קיים
הבטון לאורך זמן ובסוגי אפר בעלי איכויות שונות ( L.O.I.פחות  ,3%אינדקס פוצולניות שונה
וכד') ,רק אז אפשר יהיה לדעתנו לנצל את אפר הפחם המרחף כפי שהוא מנוצל באירופה.
כיום קביעת המקדם ההידראולי כ 0.5 -לרכיבים  1-3ו 0.4 -לרכיב  4והאפשרות להכין תערובות
בטון לרכיבים  5-11עפ"י עיקרון התפקוד השקיל ) (equivalent performanceהינה קפיצת דרך
רצינית ביחס למה שניתן היה להשתמש באפר הפחם עד היום.
תקוותנו היא שהמחקר העוסק בניצול אפר פחם בתעשיית הבטון המובא ,כדי לקבל בטון בעל
קיים גבוה יותר ,ארוך יותר ,ובעתיד נגיע לניצול מלא של הפוטנציאל של אפר הפחם המרחף.
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מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
ביביליוגרפיה
.1

"שימושים אפשריים באפר פחם כחומר בנייה"
חלק א – סקר כללי
פרופ' ד .רבינא ,א .ישפר ,י .לין

.2

""FLY ASH IN CONCRETE
V. MALHOTRA

.3

"חוזק בלחיצה וחדירות לכלורידים של תערובות עם אפר פחם בעל  L.O.I.גבוה
(")7.5%
פרופ' א .בנטור ,ד"ר ה .באום

.4

""USE OF FLY ASH IN CONCRETE - ACI
ACI COMMITTEE 232

.5

")"CONTROLLED LOW STRENGTH MATERIAL (CLSM
ACI COMMITTEE 229

.6

"בטון עשוי עם אפר פחם"
פרופ' ד .רבינא
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