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הערכת המקטע הדק באפר תחתית לשימוש
כמרכיב אגרגטי בתערובות אספלטיות חמות
חקירת היתכנות ראשונית
 .1הקדמה
 1.1מטרה כללית והיק'
המטרה העיקרית של חקירה זו הנה לבדוק את ההיתכנות הטכנולוגית וההנדסית של השימוש המעשי באפר
פח תחתית ,שהנו תוצר לוואי בשרפת הפח בתחנות כוח ,בתערובות אספלטיות למיסעות כבישי ושדות
תעופה .חקירה זו הנה ראשונית ותתרכז בשלב זה במעבדה בלבד ,בה ייבחנו תכונות האפר ,האגרגט,
ותערובות אספלטיות בהרכבי אפר שוני .כמוסכ ,החקירה תוגבל לבדיקות קונבנציונאליות הבוחנות
פרמטרי מפרטיי סטנדרטיי .בנוס יבוצעו ג בדיקות קיי מואצות בהשריה חמה לפרקי זמ #משתני
וכ #בדיקת גלגל נע.
הצלחת בחינת ההיתכנות עשויה להוביל לבחינות טכנולוגיות וכלכליות נוספות לקראת יישו המעשי של
השימוש באפר תחתי כחומר סלילה .בתוצאות חיוביות ,יתבטא סיכו החקירה ג בהמלצות ראשוניות
הנוגעות להמש' מחקר מקי וכולל לקראת יישו הנדסי בתנאי ייצור וסלילה ריאליי.
עקב המגבלות התקציביות ,החקירה המסוכמת בדו"ח זה מהווה בעצ רק שלב ראשו #בחקירת ההיתכנות
הכוללת המתוכננת ,והיקפה תחו לבחינה ראשונית של תערובות אספלטיות בחקירה מעבדתית מצומצמת
בעזרת סדרת בדיקות תקניות ובדיקות נבחרות נוספות.
 1.2מטרות חקירת ההיתכנות הכוללת ושלביה
באופ #כללי נית #לסכ את מטרותיה העיקריי של חקירת ההיתכנות הכוללת כדלקמ:#
 .1אפיו #הנדסי מעבדתי ראשוני של אפר פח תחתית ,האגרגטי ,הביטומני ותערובות אספלטיות
בעזרת סדרת בדיקות פיסיקליות ,הנדסיות תקניות ,ואחרות להערכת התכונות התפקודיות
והמכאניות של המרכיבי והתערובת במצב ראשוני ובתנאי קיי מואצי.
 .2השוואת אפיו #תערובות האפר כנגד תערובות אספלטיות קונבנציונאליות שהוכנו באות מינוני וע
אות אגרגטי מינראליי.
 .3השוואת תכונות אפר התחתית ותערובותיו ע קריטריוני ודרישות תקניי ומפרטיי ,וסווג
ייעוד והתאמת ההנדסית.
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 .4מת #המלצות ראשוניות להתאמת התערובת ליישומי השוני ולמינוני אופטימאליי להשגת
תוצאות מרביות.
 .5מת #המלצות להמש' ולכוו #המאמ* ההנדסי בנושא.

בהתא ,שלבי החקירה למימוש מטרות אלה הנ:
 .1אסו נתוני ,חומרי ואינפורמציה זמינה על ניסיו #קוד בטכנולוגיה זו באר* ובעול.
 .2תכנו #ובצוע חקירה מעבדתית לאפיו #מרכיבי התערובת )אפר תחתית ,אגרגטי ,וביטומ.(#
 .3תכנו #ובצוע חקירה מעבדתית לאפיו #תערובות אספלטיות מאפר למול תערובות רגילות.
 .4ניתוח התוצאות ,הסקת המסקנות ומת #ההמלצות ההנדסיות
 .5סכו החקירה על כל שלביה בדו"ח סופי מסכ.
דו"ח זה מסכ שלב מקוצר בחקירת ההיתכנות הכוללת בהיק מצטמצ שהוסכ ע מנהלת אפר הפח.
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 .2רקע מכי
 2.1סלילה ומיחזור
בעשורי השני האחרוני חלה הידרדרות משמעותית במצב #הפיסי וברמת התפקוד של רשתות הדרכי
הארציות ,העירוניות והצבאיות באר* .הידרדרות זו נוצרה עקב הגידול המהיר בנפחי התנועה ועומסי.
בניגוד לגידול בהיק ועלויות האחזקה והשיקו של מערכות הכבישי ,רמת ההשקעה בתשתית
התחבורתית נשארה קבועה ולעיתי א פחתה .במקביל להידרדרות מצב רשת הכבישי גדלה ג צפיפות
כלי הרכב בדרכי העירוניות והבי-#עירוניות ומצב התנועה וצפיפותה הנו לעיתי ללא נשוא .מצב כולל זה,
ללא טיפול דרסטי ,עלול היה להביא לקריסת התשתית התחבורתית באר* .מצב דומה ,א כי בהחמרה
פחותה ,מאפיי #ג את רשת שדות התעופה האזרחיי והצבאיי באר*.
במטרה לפתור מבעוד מועד בעיה חמורה זו ,מסתמנת בעשר השני האחרונות תחילתה של תנופה בפיתוח
רשת הכבישי העירונית והבי-#עירונית ושדות התעופה .דבר זה מתבטא בעבודות סלילה רבות בכל רחבי
האר* בשיקו המסעות ,בבניית מחלפי ,בהרחבת כבישי ובתוכניות מעשיות לסלילת כבישי ושדות
תעופה חדשי )כביש חוצה ישראל ,כביש מס'  ,90כבישי רוחב ,נתב"ג  ,2000שדה תעופה תמנע בנגב וכד'(.
מגמת פיתוח דומה מסתמנת ג לגבי רשת הרכבות בישראל .מבצע שיקו ופיתוח התשתית התחבורתית
הפ' בימי אלה כתודעה לקדימות לאומית ממעלה ראשונה .כיו קיימות תכניות להקצאת כמה עשרות
מיליארדי שקלי בפיתוח ותחזוקת התשתית התחבורתית באר* לתקופת חומש .בנוס ,בא תחול פריצת
דר' בהסכמי השלו ,צפויה תנופה נוספת בפיתוח תשתיות תחבורתיות חדשות באר* ,ברחבי הרשות
הפלסטינית וגבולותיה ובמרחב כולו.
עבודות הסלילה הרבות המתבצעות והצפויות בעתיד הלא רחוק באזורנו הנ #עתירות חומרי .עשרות
מיליוני טונות של אגרגטי מינרליי וחומרי מחצבה נדרשי כדי לסלול ולשק את שכבות המצע,
התשתית והשכבות האספלטיות של מסעות הכבישי ,הרכבות ומסלולי התעופה .אגרגטי אלה נכרי
במחצבות קיימות שיגדלו ויתרחבו ויחייבו ג פתיחת #של מחצבות חדשות בכל רחבי האר* .הדבר יגרור
אחריו פגיעה רצינית בנו האר* ,צריכת אנרגיה רבה ופגיעה כללית בשימור ואיכות הסביבה.
פתרו #חדשני ,א' חלקי ,לבעיה זו הנה טכנולוגיות המיחזור ,או השימוש החוזר בחומרי המסעות .החידוש
בגישה זו הוא בכ' שבעוד שבנוהלי המקובלי מבוצעי הסלילה והשיקו בחומרי חדשי ,הרי שבנוהל
זה משתמשי בחומרי המיסעה המשוקמת או בחומרי ממסעה ישנה אחרת ,וזאת תו' כדי העדפה על פני
שימוש בחומרי החדשי .טכנולוגית מיחזור המסעות תפסה תנופה בשני האחרונות במשק הסלילה
באר* ,זאת כתוצאה של חזו #ופעילות מחקרית מכינה אינטנסיבית במכו #לחקר התחבורה שבטכניו#
ובמע"צ .
פתרו #חלקי נוס לחסכו #בשימוש באגרגטי חדשי ולמניעת פתיחת #של מחצבות חדשות היא מיחזור
ועיבוד מחדש של חומרי פסולת מוצקה שוני ,ומוצרי לוואי של תעשיות ומתקני אנרגיה )כגו #תחנות כוח(,
והכללת כמרכיב וכתוס חליפי חלקי לאגרגטי המינרליי שבחומרי הסלילה .התערובת האספלטית
מהווה כיו את המרכיב הבלעדי כמעט לשכבות המסעה העליונות של מירב הכבישי והמסלולי באר*.
בהכנה מחקרית וטכנולוגית מתאימה ,סביר להניח כי נית #יהיה להחלי עד בי 5-15% #מהאגרגטי
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שבתערובת האספלטית במקטעי מתאימי של פסולות מוצקות ,כגו :#פסולת זכוכית ,אפר פח תחתית,
וכד' ,וזאת בפוטנציאל שוק מקומי של כמה מאות אלפי טונות בשנה.
 2.2אפר פח תחתית כללי
בתהלי' שריפת הפח בתחנות כוח חשמליות משתייר ומופק מוצר לוואי בצורת אפר .לאפר זה שני
מרכיבי עיקריי :האפר המרח ) , (Fly Ashשהנו מלאני דק גרגירי ,ואפר התחתית ) ,(Bottom Ashשהנו
יחסית גס גרגירי ומודרג .לאפר המרח תכונות אינרטיות וקשרניות כאחד ,והוא משמש בסלילה באר*
ובעול כחומר אינרטי למילוי ,כמלא #תחליפי לתערובות אספלטיות ,כקשר #לייצוב קרקעות ,וכד' .לאפר
התחתית קיימי ג שימושי בסלילה כחומרי מילוי בהחזר עלות נמו' ביותר ,וכ #בשימושי חקלאיי
)בפרקציות גסות בעיקר( בכדאיות גבוהה יחסית .כמעט ולא נבחנה היתכנות השימוש באפר פח תחתית
בתערובות אספלטיות לסלילה.
באר* ,בתנאי שריפה וייצור חשמל מרביי מעריכי את כמויות האפר הכולל בכ 1.3-מליו #טונות לשנה.
מתו' כמות זו כ 10%-הנו אפר פח תחתית ,דהינו כ 130,000-טונות לשנה .מתו' כמות זו כמחצית מהחומר
הוא חולי דק-גרגירי בגודל גרגיר מרבי של עד  5מ"מ.
פוטנציאל הניצול החוזר העיקרי של אפר התחתית הוא ביישומי חקלאיי .ניצול זה הנו במקטעי הגסי
בלבד .לעומת זאת ,עד עתה לא נמצא כל שימוש הנדסי כלכלי במרכיב החולי הדק של אפר התחתית.
 2.3פוטנציאל התשתית התחבורתית
התשתית התחבורתית חופנת בתוכה פוטנציאל אדיר לניצול ומיחזור פסולת מוצקה ומוצרי לוואי
תעשייתיי .אפר פח ,סיגי פלדה ,פסולת גומי )צמיגי( ,פלסטיק וזכוכית ניתני לשילוב והחלפה בשכבות
המיסעה השונות .התערובת האספלטית המשמשת לשכבות העליונות-נושאות של מסעות כבישי ומסלולי
מהווה פוטנציאל משמעותי מעשי למיחזור וקליטת כמויות גדולות של אפר פח תחתית.
באר* מיוצרי כיו כ 5-מיליו #טונות של תערובות אספלטיות לסלילה בשנה .בתוספת אפר תחתית בשיעור
של  10-15אחוזי ממשקל התערובת ,פוטנציאל השוק המרבי יכול להגיע בשני הקרובות עד לכדי אפשרות
קליטה של בי 500,000 #ועד  750,000טו #אפר פח תחתית לשנה .ג ניצול חלקי של פוטנציאל זה בשיעור
של חמישית מהתחו התחתו #שווה ליותר מכל כמות אפר התחתית המופקת בשנה באר* .פוטנציאל זה,
שהינו מעשי וריאלי ביותר ,יכול ליצור מצב חיובי למדי בו הביקוש לאפר פח תחתית יהיה גדול מההיצע
הקיי .מצב זה ימרי* את פיתוח #של מערכות איסו ויפתח את המודעות הכללית למיחזור פסולת מוצקה
ומוצרי לוואי בקרב האוכלוסייה.
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 .3אפיו כללי של אפר פח תחתית
 3.1תיאור כללי ושימושי
תהלי' הפקת חשמל בתחנות כוח המופעלות ע"י פח כולל טחינת הפח ושריפתו .מבי #החומר שאינו נשר
כ 80%-הינ אפר הפח המרח והשאר הוא אפר פח תחתית .אפר פח תחתית מורכב מגרגירי אפורי
כהי ,גסי וזוויתיי .ה נקבוביי ופריכי )בספרות מדמי אות ל"פופקור ("#וגודל חלקיקיו נע בי#
גודל של חצ* לגודל של חול דק .אפר פח תחתית מכיל אלומינה ,ברזל ,סיליקה וכמויות קטנות של
מגנזיו ,סיד #וגופרה.
ככלל ,קיימי מספר שימושי הנדסיי עיקריי באפר פח תחתית:
•

מלא #מבני.

•

חומר מילוי למיסעות ולקרקע תומכת מיסעות.

•

אגרגט ומלא #לאספלט.

•

שימוש בגגות.

•

"ניקוי – חול" )ניקוי בלח*(.

•

שליטה בכמויות הקרח והשלג בכבישי.

•

סינו #ופילטרציה.

•

אגרגט בצמנט ומוצרי בטו.#

ביחס לחומרי פסולת אחרי המשמשי כאגרגטי וכמלאני ,אפר פח תחתית אינו מסוכ ,#עלותו
נמוכה יותר ,התועלת מיחידת משקל אחת שלו גבוהה יותר והוא מרוכז יותר ,כ' שנית #להשתמש בו
בשכבות עבות יותר .בדיקות ברחבי העול א הראו כי השימוש באפר פח תחתית מפחית התקפות
סולפטיות ביסודות מבטו #כאשר הוא משמש כמלא .#בדיקות שנערכו בארצות הברית הוכיחו כי אפר פח
תחתית אינו רעיל ואינו פוגע בסביבה ולכ #מומל* להשתמש בו למטרות מבניות.
השימושי העיקריי באפר פח תחתית בתחו התשתיות התחבורתיות הינ:
א .חומר מילוי
אפר פח תחתית על כל מרכיביו ,הגסי והדקי ,משמש כמילוי אינרטי בסוללות כבישי ומסילות ברזל.
האפר מיוש במצבו הטבעי תו' כדי תכנו #ובקרה על הצפיפות והחוזק .באר* יוש שימוש זה ה #בכבישי
מע"צ וה #בכביש חוצה ישראל.
ב .מצעי ותשתיות גרנולרית
אפר פח תחתית משמש ג כאגרגט גרנולארי למצעי ושכבות תשתית בלתי מיוצבות בעבודות סלילה,
בעיקר במקטעי הדקי .על מנת למלא את הדרישות בעבודות מסוג זה ,יש לערבב פרקציות דקות של אפר
פח תחתית ע אגרגטי מינראליי רגילי לפני השימוש בו בשכבות מצע ותשתית .לעיתי נדרשי ג
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ניפוי וגריסה של אפר פח תחתית ,לפני השימוש בו ,מאחר וחלק מגרגיריו נחשבי גדולי מדי )מעל 19
מ"מ(.
ג .אגרגט בתערובות אספלטיות:
אפר פח תחתית משמש כתחלי לאגרגט הדק בתערובות אספלטיות חמות .בשל כושר המיכני הנמו'
יחסית של גרגירי אפר הפח ,נהוג להשתמש באפר פח תחתית בתדירות גבוהה יותר בשכבות התשתית של
המיסעות )תשתיות אספלטיות( ,מאשר בשכבות העליונות.
לצור' השימוש באפר פח תחתית בעבודות הסלילה נהוג בדר' כלל לנפות את החלקיקי הגדולי יותר של
אפר פח תחתית ולערבב את החלקיקי הדקי הנותרי ע שאר האגרגטי בתערובת האספלטית .כמו
כ ,#נדרש להוציא את הסולפיד מתו' אפר פח תחתית לפני השימוש בו מאחר והוא חומר יקר ,בלתי יציב
ויוצר כתמי אדומי כאשר נחש למי למש' תקופה ארוכה מדי.
האיגוד האמריקאי לאפר פח דיווח לדוגמא כי בשנת  1996נעשה שימוש בכ 16,000-טו #אפר פח תחתית
בתערובות אספלטיות.
ד .אגרגט מיוצב:
אפר פח תחתית משמש ג בשכבות מיוצבות בעבודות שונות .תערובות מייצבות מכילות לרוב מלבד אפר
הפח ג אגרגטי מינראלי רגילי וחומרי קשרניי שוני ,שמטרת לקשר בי #האגרגטי ולהקנות
לתערובת חוזק נשיאה גדול יותר .בעת השימוש באפר פח תחתית כאגרגט מיוצב ,יש לשמור על רמת
הרטיבות של התערובת ועל גודל הגרגירי בה .כמו כ #נהוג לסלק מאפר פח תחתית חומרי מזיקי כגו#
סולפידי לפני השימוש בו.
ה .חומר מילוי במבני תומכי:
אפר פח תחתית משמש כחומר מילוי במבני תומכי כגו #קירות תומכי ,תמיכות לגשרי ,תמיכות
לסכרי ותעלות .בכדי שאפר התחתית יתאי לעבודות אלו יש להביא את תכולת הרטיבות שלו למצב
אופטימאלי ,לסלק ממנו את הגרגירי המזיקי )הבלתי יציבי( ולוודא שהחומר הנותר אינו קורוזיבי .כמו
כ ,#יש לנפות את הגרגירי הגדולי )שגודל עולה על  19מ"מ(.
ו .אגרגט במילוי נוזלי:
אפר פח תחתית משמש כאגרגט בתערובות מילוי נוזליות .מאחר וברוב תערובות אלו נעשה שימוש
באנרגיית הידוק נמוכה ,אי #צור' בהכנת מיוחדת של אפר פח התחתית לפני השימוש בו .אי #צור' להביאו
לתכולת רטיבות כלשהי מאחר ונית #לשלוט בכמות המי בתערובת הנוזלית ובכ' להגיע לרמת הנזילות
הרצויה של התערובת.
 3.2תכונות אופייניות של אפר פח תחתית
לאפר פח תחתית גרגרי זוויתיי ע טקסטורת מעטפת נקבובית מאוד .גודל גרגרי האפר נעי מגודל של
חצ* ועד לגודל של גרגר חול דק .אפר פח תחתית הוא חומר מדורג היטב בדר' כלל ,למרות שלעיתי נית#
למצוא מגוו #של גרגירי בגדלי שוני בתו' דגימות הנלקחות מתחנת הכוח בזמני שוני .אפר פח
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תחתית הוא ברוב המקרי בעל גרגרי בגודל של חול ,בדר' כלל  50%-90%עובר נפה  4.75) 4מ"מ(,
 10%-60%עובר נפה  0.42) 40מ"מ( 0%-10% ,עובר נפה  0.075) 200מ"מ( ,כאשר בדר' כלל גודל הגרגר
הגדול ביותר נע בי 19 #מ"מ ל 38.1-מ"מ.
בטבלה מס'  3.1שלהל #נית #לראות השוואה בי #אנליזות ניפוי שונות של אפר פח תחתית:
טבלה מס'  :3.1השוואה בי אנליזות ניפוי שונות של אפר פח תחתית; אחוזי עוברי
)לפי (* FHWA

המשקל היחסי של אפר פח תחתית הוא פונקציה של ההרכב הכימי שלו :ככל שתכולת הפחמ #גבוהה יותר,
כ' המשקל העצמי נמו' יותר .אפר פח תחתית בעל משקל עצמי נמו' יותר הוא בעל טקסטורה נקבובית
יותר ,המתבטאת ביכולת נמוכה לעמוד בהעמסה או בהידוק .בטבלה  3.2נית #מוצגות מספר תכונות
פיסיקליות אופייניות של אפר פח תחתית .נית #לראות כי בהשוואה לאגרגטי אפר התחתית הנו בלתי
פלסטי ,בעל ערכי משקל יחסי וצפיפות נמוכי ,א' בעל ערכי ספיגות הדומי לאלה של אגרגטי רגילי.

טבלה מס  :3.2תכונות פיסיקליות אופייניות של אפר פח תחתית )לפי (* FHWA

________________________________________________________________________________
*

FHWA - User Guidelines for Waste and Byproduct Materials in Pavement Construction, Updated 2005
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מבחינת ההרכב הכימי ,אפר פח תחתית מכיל בעיקר סיליקה ,ברזל ואלומינה ,וכמויות קטנות של סיד,#
מגנזיו ,וסולפטי .הרכב זה עשוי להשתנות בהתא למקור ממנו מגיע הפח אל תחנת הכח .טבלה מס'
 3.3מציגה הרכבי כימיי טיפוסיי של אפר פח תחתית ,בהתא לסוג הפח ולמקור ממנו הוא מגיע:

טבלה מס'  :3.3הרכבי כימיי טיפוסיי של אפר פח תחתית באחוזי משקליי )(FHWA

בשל נוכחות של מלח ולעיתי תכולת  PHנמוכה ,עלול אפר פח תחתית לפתח תכונות קורוזיביות .לכ,#
דרושה בדיקה מעמיקה של תכונות אפר פח תחתית לפני השימוש בו בעבודות כגו #סכרי ,תעלות וכדומה,
בה #יש סיכוי רב יותר לקורוזיה.
טבלה מס'  3.4מציגה את טווחי התכונות הנדסיות העיקריות של אפר פח תחתית ממקורות טיפוסיי:
טבלה  :3.4טווחי התכונות ההנדסיות העיקירות של אפר פח תחתית ממקורות
טיפוסיי )ע"פ (FHWA
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כפי שנית #לראות בטבלה לעיל ,בהשוואה ע אגרגט מינראלי רגיל ,הצפיפות היבשה המקסימלית של אפר
פח תחתית נמוכה בדר' כלל בכ 10%-25%-ותכולת הרטיבות האופטימאלית שלו גבוהה יותר .ערכי
השחיקות גבוהי יחסית והאפר המהודק הנו בעל ערכי מת"ק התואמי חומרי מצע מהודקי.
באופ #כללי מתקבל כי ,לאפר פח תחתית תכונות ייחודיות בסדר גודל דומה לאגרגטי מינראלי רגילי
כאשר הוא קל יותר ,נקבובי יותר ,ובעל כושר מיכני נמו' יותר.
 3.3תכונות אפר התחתית בחקירה זו
כאמור ,אפר פח תחתית שנכלל בחקירה זו כלל את המקטע הדק בלבד של אפר הפח התחתי הכולל
שהושג בתהלי' בעירת הפח .אפר זה הנו בעל גרגיר מכסימלי מעשי בגודל של כ 5-מ"מ .דירוגו של אפר
פח זה מוצג בטבלה מס'  ,3.5וזאת בהשוואה לחול המחצבה המינראלי הרגיל ששימש ליצירת מדגמי
הבקרה ,ושיוחל באפר התחתית בקומבינציות הניסוי השונות.
טבלה מס'  :3.5אנליזת ניפוי של אפר פח תחתית ושל חול מחצבה שנכללו בחקירה

נפה )מס'/מ"מ(

אחוז עובר )(%
אפר פח תחתית

חול מחצבה

(9.50) 3/8

100

100

(4.75) 4

97.6

100

(2.00) 10

89.5

84.6

(0.85) 20

68.1

52.5

(0.425) 40

48.8

39

(0.180) 80

39.2

28.3

(0.075) 200

26.9

20.5

נית #לראות כי דירוג אפר התחתית וחול המחצבה תואמי באופ #עקרוני כאשר אפר הפח הנו דק גרגירי
יותר בפרקציות הדקות ועשיר יותר במלא .#בא משווי את דרוג אפר הפח הנ"ל הדירוגי המוצגי
בטבלה מס'  ,3.1נית #לראות שהוא תוא את אפר התחתית מ) Glasgow-שהנו ג במקטע דק( ,כאשר האפר
הישראלי עשיר כמעט פי שלושה בכמות המלא .#יתר אפרי התחתית בטבלה מס'  3.1כוללי ג את
הפרקציות הגסות ,ולכ #אינ ברי השוואה ישירה.
תכונותיו האינדיקטיביות של אפר פח תחתית שנכלל במחקר מוצגות ומושוות בטבלה מס'  .3.6נית#
לראות כי אפר התחתית הנו בלתי פלסטי ,ובעל משקל יחסי נמו' בהשוואה לחול האגרגטי הרגיל .בתכונות
אלה הוא תוא ג את הערכי המוצגי בטבלה מס'  3.2לגבי אפרי תחתית מחו"ל .יש לציי #כי למרות
תכולת המלא #הגבוהה יחסית ,נמצא באפר התחתית שיעור שווה-ער'-חול גבוה יחסית בהשוואה לחול
המחצבה.
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טבלה מס'  :3.6תכונות אינדיקטיביות בסיסיות של אפר התחתית בהשוואה ע חול מחצבה

משקל יחסי דקי

אפר פח
תחתית
2.08

2.8

שווה ער' החול )(%

64

57

גבולות אטגברג

N.P

N.P

תכונה

חול מחצבה
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 .4חקירה מקומית מקדימה
 4.1כללי
לפני ההצגה והדיו #בחקירת תכונות תערובות אספלטיות הכוללות אפר פח תחתית ,מ #הצור' להזכיר
ולסכ חקירה מקומית מקדימה בנושא השימוש באפר פח תחתית בתערובות אספלטיות ובחומרי מצע
לסלילה בוצעה באר* בסו שנות השמוני .החקירה ,במימו #ה"חברה הלאומית לאספקת פח" ,בוצעה ע"י
ל.ק.י – .מהנדסי תחבורה יועצי במעבדות המיבדקה לקרקע ודרכי בטכניו .* #אמנ נושא המחקר נקרא
"שימוש בפסולת פח תעשייתית לתערובות אספלטיות ולשכבות מצע במיסעות" ,אול באופ #מעשי סוג
האפר שנחקר הנו אפר פח תחתית טיפוסי שנוצר בתהלי' שריפת הפח בתחנות כוח לחשמל.
המחקר כלל שלושה שלבי עיקריי:
•

הערכת תכונות פסולת הפח.

•

הרכבת והערכת ערובות אספלטיות קרות מפסולת פח.

•

הערכת תכונות פסולת פח בלתי מיוצבת כחומר מצע.

עיקרי חקירה זו ומסקנותיה ,הקשורי לתכונות פסולת הפח ולתערובות אספלטיות מפסולת פח,
מסוכמי בסעיפי הבאי:
 3.2תכונות אפר הפח
אפר הפח הובא למעבדה בשקיות ניילו #כתערובת גרנולרית בדירוג וברטיבות טבעית כפי המייצג את
החומר לאחר השריפה והטיפול .במצב טבעי זה בוצעו בחומר סדרת בדיקות בסיסיות המייצגות את
התכונות האינדיקטיביות והפיסיקליות השגורות לגבי אגרגטי לשכבות מיסעה .תוצאות הבדיקות

מסוכמות בטבלאות מס'  4.1עד  ,4.3המובאות כלשונ #מפרסו זה *.

טבלה מס'  :4.1הדירוג הטבעי של פסולת הפח

________________________________________________________________________________
* איל #ישי "שימוש בפסולת פח תעשייתית לתערובות אספלטיות ולשכבות מצע במיסעות" ,הוכ #ע"י ל.ק.י
עבור החברה הלאומית לאספקת פח בע"מ
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טבלה מס'  :4.2תוצאות בדיקת הידרומטר של החול הדק באפר )עובר נפה (#40

טבלה מס'  :4.3סיכו התכונות האינדיקטיביות פיסיקליות של פסולת הפח

מתוצאות אלה נית #לראות כי דירוגו של אפר התחתית מצביע על חומר בעל פילוג גרנולומטרי רצי ומודרג,
החומר עשיר במלא #שרובו בפרקציות הטיניות )מלא #גס יחסית(.
אפר התחתית שהובא ונבדק מאופיי #במשקלי יחסיי נמוכי ביותר ,המתבטאי ג בספיגות גדולה
ביותר למי .משקלי יחסיי אלה הנ נמוכי ,והספיגות למי גבוהה בהרבה ,בהשוואה לערכי
מקובלי באגרגטי מינראליי קונבנציונאליי השימושיי לשכבות המיסעה השונות .ערכי אלה נובעי
כמוב #מהאופי הנקבובי והפרי' ,ומהטקסטורה המיוחדת של חלקיקי אפר הפח .משמעות ערכי מיוחדי
אלה עלולה להתבטא בערכי מוחלטי נמוכי של צפיפות בשכבות מיסעה מהודקות ובערכי גבוהי של
תכולות רטיבות בתערובות גרנולאריות או תכולות ביטומ #אופטימאליות בתלות באופי השכבה.
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האופי הנקבובי והפרי' של חלקיקי אפר פח התחתית מתבטא ג בערכי שחיקות גבוהי מהמקובל.
למרות התוצאה הגבוהה ,נית #לקבוע שמחצית מגרגירי החומר הנ קשי ועמידי במבח #השחיקות
החמור שבבדיקת לוס אנג'לס .נקבע כי תופעה זו כנראה נובעת מהטקסטורה המיוחדת של החלקיקי
שגורמת לשחיקה ושבר רבי בתחילת התהלי' ,א' משאירה גרעיני חלקיקי עגולי יחסית ,ובעלי כושר
מיכני גבוה בהמש' תהלי' השחיקה.
תכולת הרטיבות הטבעית הגבוהה של החומר כפי שהובא )בשיעור של כ ,(70%-נובעת כמוב #מאופי תהלי'
האיסו והטיפול לאחר בעירת הפח ,וכ #מהאופי הנקבובי של החלקיקי .נמצא שע השארת החומר נייח
בערימה ,חל ניקוז גרביטציוני משמעותי של המי .בכל אופ ,#הספיגות למי הגבוהה יחסית מרמזת על
תכולת רטיבות שיורית גבוהה שתאפיי #את החומר בחשיפות בתנאי אקלימיי שוני.
באשר לתכונות האפר עצמו ,המחקר המקדי קובע כי לא נית #להשוות ישירות את תוצאות הבדיקות הנ"ל
לדרישות מפרטיות עבור אגרגטי למיסעות ,היות ואפר התחתית הנו חומר מיוחד בעל אופי ותכונות שה#
שונות לחלוטי #מאלה המאפיינות אגרגטי מינראליי רגילי .המחקר מציע ,לעומת זאת ,לבחו #את
התכונות הנ"ל יחד ע התכונות ההנדסיות של התערובות המהודקות הכוללות אפר תחתית ,והמייצגות את
השכבות השונות.
 4.3תכונות תערובות אספלטיות
מטרתו העיקרית של המחקר המקדי הייתה לבחו #את היתכנות #ותכונותיה #של תערובות אספלטיות
בשימוש באפר פח תחתית כמרכיב הגרנולארי .על מנת להרכיב מוצר כלכלי וזול ככל האפשר ,הוחלט
לכלול במחקר זה תערובות אספלטיות קרות בלבד ,בה #נעשה שימוש באמולסיות אספלטיות כקשר#
הביטומני.
במסגרת המחקר המקדי נבחנו חמישה סוגי תערובת בקומבינציות משתנות ,כפי המתואר בטבלה מס' 4.4
הבאה:
טבלה מס'  :4.4חמישה סוגי תערובת אספלטית שנכללו במחקר המקדי
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יש להדגיש כי דירוגו הטבעי של החומר הוא זה המבוטא בטבלה מס'  ,4.1כאשר דרוג החומר לאחר  LAהוא
זה המאפיי #את החומר לאחר ביצוע בדיקת השחיקה בניסיו #לוס אנג'לס .במקרה זה הדירוג מאופיי #ב-
 50%מהחומר שעבר נפה מס'  ,12והחלקיקי שנתקבלו הנ יותר אחידי ,קוביי או מעוגלי .תכולת
הרטיבות בניסוי היא תכולת מי מבוקרת שהוספה לאפר לאחר ייבוש מלא בתנור ,ולפני ערבובו ע
האמולסיה האספלטית .עוד יש להדגיש כי בכל התערובות כל האגרגט היה מאפר תחתית בלבד.
בכל אחת מחמשת התערובות בוצעה מערכת מרשל מלאה בה נקבעו תכונות הצפיפות ,היציבות )חוזק(,
והנזילות )דפורמציה בתנאי הרס( בתלות בתכולת האמולסיה האספלטית .יש לציי #כי מערכות מרשל אלו
הוכנו ונבדקו בתנאי ובתהליכי המתאימי לתערובות אספלטיות קרות .מתו' מערכות המרשל נקבעו
הערכי האופטימאליי בהתא לקריטריוני מרשל ,כמסוכ בטבלה מס'  ,4.5הבאה:

טבלה מס'  :4.5סיכו ערכי מרשל אופטימאליי עבור חמשת תערובות אספלטיות קרות

בנוס לסדרת בדיקות זו בה אופיינו התערובות בתנאי מיידיי )ללא כל אשפרה( ,נערכה בדיקה נוספת
לקביעת השפעת זמ #ההכשר על הקניית החוזק ע הזמ #עד למש'  30יו .סדרה זו נערכה על תערובת מס' 1
בתכולת הביטומ #האופטימאלית )ר' טבלאות מס'  4.4ו.(4.5-
התוצאות המוצגות בטבלה מס'  4.5לעיל הושוו במחקר המקדי ע תכונות תערובות אספלטיות קרות
בשימוש באגרגטי מינראליי רגילי ,והניבו את המסקנות והמגמות הבאות ,המאפיינות תערובות
אספלטיות קרות המורכבות מאפר פח תחתית תעשייתי:
 .1תערובות אספלטיות מאפר פח תחתית מייצגות ערכי חוזק נאותי  ,וא לעיתי גבוהי יותר
בהשוואה לתערובות אספלטיות קרות מאגרגטי מינראליי בשימוש באות #אמולסיות אספלטיות
ובאות תנאי בדיקה.
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 .2תערובות אלה מייצגות ג ערכי נזילות נאותי התואמי כול #את הקריטריוני המקובלי לתערובות
אספלטיות מכל הסוגי.
 .3יציבויות מרביות הושגו בתערובות בדירוג טבעי ,באפר פח יבש ובשימוש באמולסיות אניוניות בעלות
ציפה גבוהה ).(HFMS
 .4השימוש באפר פח תחתית גרוס לאחר ניסיו #לוס אנג'לס לא שיפר את יציבות התערובת ,א' לעומת
זאת ,שיפר את הצפיפות .מגמה זו הושגה עקב הצורה והטקסטורה של החלקיקי שהנ יותר קוביי,
כדוריי וחלקי.
 .5באופ #כללי ,צפיפות תערובת אפר הפח ,בהשוואה לתערובות אספלטיות קרות מאגרגטי מינראליי
רגילי ,תואמת את יחס המשקלי הסגוליי של החלקיקי.
 .6ג התחזקותה של התערובת ע זמ #ההכשר טר ביצוע הבדיקה ,נמצאה כנאותה ותואמת תוצאות
השוואתיות המושגות בתערובות קרות ע אגרגטי מינראליי רגילי .גזירת התערובת ,ה#
בטמפרטורת החדר וה #בהשרייה תקנית בטמפרטורה של  60צלזיוס ,הצביעה על השגת ערכי חוזק
גבוהי התואמי ג קריטריוני מוחלטי לתערובות אספלטיות חמות בשימושי שוני.
 .7תנאי האופטימו בתערובות אלה הושגו בתכולת אמולסיה גבוהות ביותר ) (15-20%שה #למעלה מפי
שלוש מתכולות אופטימאליות השוואתיות המושגות בתערובות המורכבות מאגרגטי מינראליי
רגילי .למגמה זו משמעות כלכלית נכבדה בא משתמשי בתערובות אספלטיות בה המרכיב
האגרגטי הנו כולו מאפר פח תחתית.
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 .5חקירת תערובות אספלטיות חמות המכילות אפר פח תחתית
 5.1כללי
כאמור ,חקירה זו מהווה שלב היתכנות ראשוני במחקר מוצע כולל לבחינת תכונות תערובות אספלטיות
חמות המכילות אפר פח תחתית .בחקירה מקדימה זו נבחנה תוספת אפר התחתית בפרקציות הדקות
בלבד ,כאשר אפר זה מחלי אחוז מסוי מחול המחצבה שבתערובת ,המורכבת ברובה מאגרגטי דולומיט
ממחצבת חברת מד #בדרו .בהיקפה המוסכ ,החקירה התרכזה בסדרת בדיקות אינדיקטיביות תקניות
לאפיו #אפר התחתית והאגרגטי המינראלי במדגמי הבקרה ,וכ #מערכות מרשל מלאות בהשוואת
תערובות אספלטיות המכילות אפר תחתית למול תערובת הבקרה התקנית המורכבת מאגרגטי מינראליי
רגילי בלבד .בנוס בוצעו בדיקות קיי בתנאי השריה חמה ממושכת ,ובדיקות השוואתיות בתערובות
תחת תנועת גלגל נע מחזורית.
 5.2תכונות אפר התחתית
כאמור ,אפר פח תחתית שנכלל בחקירה זו כלל את המקטע הדק בלבד של אפר התחתית הכולל שהושג
בתהלי' בעירת הפח .אפר זה הנו בעל גרגיר מכסימלי מעשי בגודל של כ 5-מ"מ .תכונותיו של אפר זה,
שסופק למחקר בגודלו הסופי ע"י מנהלת אפר הפח ,הוצגו בסעי  3.3לעיל.
 5.3התכונות המיידיות של התערובות האספלטיות
 5.3.1כללי
בחקירת היתכנות ראשונית זו נחקרו תכונותיה של תערובת אספלטית תקנית הכוללת אחוזי שוני של
אפר פח תחתית דק-גרגירי .תכונות אלה הושוו להתנהגות תערובת בקרה המורכבת כולה מאגרגט
מינראלי דולומיטי .בתערובות הכוללות אפר תחתית ,הוחל חול המחצבה בכמות המתוכננת של אפר
תחתית .התערובות הוכנו בתהלי' המעבדתי התקני לשיטת מרשל.
נבחרה תערובת אספלטית צפופה בגרגיר מכסימאלי של "¾ ) 19מ"מ( ,בהתא לקו דירוג אמצעי העונה
לתחומי הדירוג אשר בסעי  51042במפרט הבי-#משרדי מס'  .51התערובת הורכבה ממקטעי גריסה מוכני
שהובאו ישירות ממחצבת מד ,#ומביטומ #אספלטי בסיווג .AC-30
 5.3.2מערכות מרשל תקניות
ארבע מערכות מרשל תקניות הוכנו ונבדקו לקביעת השפעת תוספת אפר פח תחתית דק על תכונותיה
המיידיות של התערובת האספלטית החמה .תערובות אלה כללו תוספת אפר תחתית במינוני הבאי:
) 0%בקרה( 10% ,5% ,ו) 20%-אחוזי משקליי(.
בכל המדגמי נבדקו וחושבו יחסי משקל–נפח המתבטאי בצפיפות ,אחוז החלל בתערובת ,ודרגת רוויית
הביטומ .#כמו כ #נבדקו הפרמטרי המיכניי המתבטאי ביציבות ובנזילות .תוצאות הבדיקות עבור כל
ארבעת המערכות מסוכמי בטבלה מס' .5.1
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טבלה מס'  :5.1סיכו תוצאות בדיקות מרשל עבור ארבע תערובות אספלטיות ע תכולות אפר פח
תחתית שונות.

תכולת
אפר
התחתית

ללא אפר
פחם

עם 5%
אפר פחם

עם 10%
אפר פחם

עם 20%
אפר פחם

תכולת
ביטומן
)(%

צפיפות

אחוז חלל

דרגת רוויה

יציבות

נזילות

)(kg/m^3

)(%

)(%

)(lb

)''(1/100

3

2264

12.9

34.0

2780

9.9

4

2289

10.6

45.8

2755

6.1

5

2326

7.7

59.7

3012

10.6

6

2361

4.8

74.3

2755

11.0

7

2376

2.8

85.3

2921

15.3

8

2392

0.7

96.4

2706

16.6

3

2198

15.7

29.2

2951

9.4

4

2225

13.3

39.6

2819

10.2

5

2243

11.2

49.5

3101

7.7

6

2285

8.1

62.2

2957

6.9

7

2311

5.6

74.2

2670

8.8

8

2309

4.3

80.8

2558

14.0

4

2109

14.5

36.3

2409

5.4

5

2140

12.0

46.6

2459

6.1

6

2188

8.7

59.7

2783

7.7

7

2239

5.2

74.7

2591

5.1

8

2245

3.6

83

2463

6.7

9

2236

2.7

88.0

2521

11.4

5

1975

16.0

37.7

2271

6.1

6

2000

13.8

46.0

2392

7.2

7

2018

11.9

53.8

2442

6.2

8

2070

8.4

65.9

2440

5.9

9

2092

9.0

67.2

2363

6.1

10

2095

4.9

80.7

2456

7.0

11

2110

2.9

88.7

2498

18.1

ציורי מס'  5.1עד  5.4מציגי את מערכות המרשל ,המבטאות את השתנות תכונות התערובת השונות
כפונקציה של תכולת הביטומ #עבור כל אחד מסוגי התערובת.
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עקום תכולת ביטומן  -צפיפות

עקום תכולת ביטומן  -אחוז חלל
14

2.4

12

2.38
2.36

6

אחוז חלל )(%

8

2.32
2.3

4

צפיפות )(kg/m^3

10
2.34

2.28
2

2.26

0
10

8

4

6

2.24

2

8

9

תכולת ביטומן )(%

7

5

6

4

3

2

תכולת ביטומן )(%

עקום תכולת ביטומן  -דרגת רוויה

עקום תכולת ביטומן  -יציבות
3050

110

3000

100
90

2950

2850
2800

יציבות )(lb

2900

70
60
50

2750

40

2700

30
20

2650
10

8

4

6

דרגת רוויה )(%

80

9

2

8

7

5

6

4

3

2

תכולת ביטומן )(%

תכולת ביטומן )(%

עקום תכולת ביטומן  -נזילות
18

16
14

10

נזילות )''(1/100

12

8
6

4
10

8

6

4

2

תכ ולת ביט ומן )( %

ציור מס'  :5.1מערכת מרשל מלאה של תערובת הבקרה – אגרגט דולומיטי ללא אפר פח תחתית
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ציור מס'  :5.2מערכת מרשל מלאה של תערובת אגרגט דולומיטי המכילה  5%אפר פח תחתית
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ציור מס'  :5.3מערכת מרשל מלאה של תערובת אגרגט דולומיטי המכילה  10%אפר פח תחתית

ציור מס'  :5.4מערכת מרשל מלאה של תערובת אגרגט דולומיטי המכילה  20%אפר פח תחתית
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 5.3.3השפעת תכולת אפר התחתית על תכולת הביטומ האופטימאלית
בהתחשב באספקט הכלכלי הנכבד ,מגמה ראשונה שיש לבדוק היא השפעת תכולת אפר פח תחתית
בתערובת על תכולת הביטומ #האופטימאלית .עקב נקבוביות הרבה של חלקיקי אפר התחתית ומרקמ
המחוספס ,יש לצפות כי ע עליית תכולתו של האפר בתערובת יגדל אחוז החלל בתערובת ,תגדל משמעותית
ספיגות הביטומ #ועמ ג תכולת הביטומ #האופטימאלית .בהתא לתקני העכשוויי תכולת הביטומ#
האופטימאלית נקבעת בהתא לער' החציו #של תחו אחוז החלל המפורט לסוג התערובת המסוי .בא
נשתמש בקריטריו #זה ,הרי ע עליית תכולת אפר התחתית בתערובת ,יש לצפות לתכולות ביטומ#
אופטימאליות גבוהות ביותר עקב כמות הביטומ #הרבה הנכלאת בנקבובי חלקיקי האפר.
לעומת זאת ,יש להניח כי תכולת הביטומ #האפקטיבית )זו העוטפת את חלקיקי האגרגט והמשפיעה ישירות
על ההתנהגות המיכנית והחוזק של התערובת( תישאר יחסית קבועה ולא תושפע משמעותית עקב עליית
תכולת אפר התחתית בתערובת .מכא #יש להניח כי בא תכולת הביטומ #האופטימאלית תיקבע בהתחשב
בערכי היציבות האופטימאלית ,השפעת תכולת אפר התחתית עליה תהיה מתונה יותר.
בהסת' על מערכות המרשל ,טבלה מס'  5.2מציגה את השפעת תכולת אפר התחתית בתערובת על תכולת
הביטומ #האופטימאלית בשתי השיטות .לגבי קריטריו #אחוז החלל ,נבדקו תערובות אספלטיות מקשרות
)חציו #אחוז חלל בשיעור של  (6.0%וכ #תערובת אספלטיות נושאות )חציו #אחוז חלל בשיעור של .(4.5%
טבלה מס'  :5.2השפעת תכולת אפר פח תחתית בתערובת על תכולת הביטומ האופטימאלית
בהתחשב בקריטריוני אחוז החלל וקריטריו מכסימו יציבות

תכולת ביטומ אופטימאלית )(%
תכולת אפר פח
תחתית בתערובת
)(%

על פי קריטריו אחוז החלל
על פי קריטריו
מכסימו יציבות

שכבה אספלטית
מקשרת ,חציו
אחוז חלל – 6%

שכבה אספלטית
נושאת ,חציו אחוז
חלל – 4.5%

0

5.5

6.3

5.7

5

7.0

7.9

5.0

10

6.7

7.4

6.1

20

9.6

10.0

7.6

התוצאות בטבלה מורות כי אכ #חלה באופ #עקבי עליה בתכולת הביטומ #האופטימאלית ע עלייה בתכולת
אפר פח תחתית בתערובת .העלייה הנה משמעותית ביותר בא תכולת הביטומ #האופטימאלית נקבעת
בהתחשב בקריטריו #אחוז החלל )ובייחוד בתערובת הנושאת( ,והיא מתונה ביותר בא התכולה
האופטימאלית נקבעת בהתחשב בקריטריו #היציבות.
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ביטוי גראפי לטבלה מס'  5.2עבור שני הקריטריוני הקיצוניי )אחוז חלל בשכבה נושאת ומכסימו
יציבות( ,מוצג בציור מס' .5.5

ציור מס'  : 5.5השפעת תכולת אפר תחתית פח בתערובת האספלטית על תכולת ביטומ
האופטימאלית בהתחשב בקריטריוני אחוז החלל והיציבות המכסימאלית

באופ #מעשי מתקבל כי בהתא לקריטריו #אחוז החלל ,העלייה בתכולת הביטומ #האופטימאלית ע
תוספת של  10%אפר תחתית הנה בתחו  .1.1-1.2%קפיצת מדרגה חלה בהגדלת תכולת האפר בתערובת מ-
 10%ל .20%-במקרה זה חלה עלייה נוספת בתכולת הביטומ #האופטימאלית בשיעור נכבד ביותר של
 .2.6-2.9%לעומת זאת בהתא לקריטריו #היציבות המכסימאלית ,העלייה בתכולת הביטומ #היא מתונה
ביותר .בתוספת אפר תחתית עד  10%חלה עלייה של  0.4%בלבד בתכולת הביטומ #האופטימאלית .בהגדלת
תכולת האפר מ 10%-ל ,20%-העלייה בתכולת הביטומ #האופטימאלית היא רק  .1.5%למגמות אלה
משמעות כלכלית נכבדה כפי שיסוכ בהמש'.
 5.3.4השפעת תכולת אפר התחתית על תכונות התערובת האספלטית
לאחר קביעת תכולות הביטומ #האופטימאלית עבור תוספות אפר התחתית השונות ,נית #עתה לבחו #את
השפעת תכולת האפר בתערובת על תכונותיה השונות .בהתא למגמות ולדיו #בנושא השפעת תכולת האפר
על תכולת הביטומ #האופטימאלית ,נקבע כי בתערובת המכילה אפר פח תחתית מתאי יותר לאמ* ולבחו#
את קריטריו #היציבות המכסימאלית כבסיס לחלות תנאי אופטימו.
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בהסתמ' על טבלה מס'  ,5.1ועל ציורי מס'  5.1עד  ,5.4נקבעו תכונות התערובת השונות בתכולות הביטומ#
האופטימאליות המתאימות ליציבות מכסימאלית ,כמסוכ בטבלה מס'  ,5.3הבאה:
טבלה מס'  :5.3סיכו תכונות התערובות השונות בתכולות ביטומ אופטימאליות שנקבעו על פי
קריטריו מכסימו יציבות

תכולת אפר
פח תחתית
)(%

תכולת
ביטומ
אופטימאלית
)(kg/m^3
)(%

אחוז חלל

דרגת רוויה

יציבות

נזילות

צפיפות

)(%

)(%

)(lb

)''(1/100

0

5.7

2340

5.2

70.0

3050

11.2

5

5.0

2250

10.6

50.0

3110

7.9

10

6.1

2195

8.4

62.0

2790

7.6

20

7.6

2055

10.1

60.0

2450

6.0

ביטוי גרפי לטבלה מס'  ,5.3לגבי השפעת תכולת אפר התחתית על הצפיפות ,היציבות ונזילות התערובת
האספלטית ,מוצג בציורי מס'  5.6עד .5.8
באופ #כללי ,וכמצופה ,נית #לראות כי לתכולת אפר התחתית השפעה רבה על תכונות התערובת בתנאיה
האופטימאליי )ע"פ קריטריו #היציבות המכסימאלית( .מתקבל כי ע עלייה בתכולת האפר חלה ירידה ה#
בצפיפות וה #ביציבות .הירידה בצפיפות הנה הדרגתית ,והיא נובעת בעיקר עקב המשקל היחסי הנמו' של
אפר התחתית המוס ,ויתכ #ג עקב החספוס הרב של חלקיקי האפר המפריעי לתזוזת חלקיקי יעילה
בעת ההידוק לקבלת מבנה צפו יותר .ירידה זו בצפיפות מתיישבת ג מגמת העלייה הכללית באחוז החלל
ע הגדלת תכולת האפר בתערובת.
להוציא את התערובת בה תכולת האפר הנה ) 5%שהנה חריגה בתוצאותיה( ,ג הירידה ביציבות
)המכסימאלית( ע הגדלת תכולת אפר התחתית הנה הדרגתית .ירידה זו נית #להסביר ה #בהקטנת הצפיפות
וה #בהקטנת הכושר המיכני של חלקיקי אפר הפח .למרות מגמת הירידה ,ערכי היציבות המוחלטי ,בכל
תכולות אפר התחתית בתערובת ,עומדי בקריטריוני הנדרשי לגבי תערובת אספלטית סוג א' לכל סוגי
התערובת.
ג ערכי הנזילות קטני ע עליית תכולת אפר פח תחתית בתערובת .ירידה זו חלה למרות העלייה
בתכולת הביטומ #בתנאי האופטימו הנבדקי .ההסבר לכ' הוא כי עקב הנקבוביות הרבה של חלקיקי
האפר ,חלק נכבד מהביטומ #בתערובת "נבלע" בחלליה החיצוניי ואינו תור להגדלת הדפורמציה בעת
ההרס.
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לסיכו נית #לראות כי למרות ההשפעה הרבה שיש לתכולת אפר פח תחתית על תכונות התערובת
האספלטית ,השפעה זו אינה דרמטית והרסנית ,אלא היא הדרגתית תו' שמירת תכונות תערובת העומדות
באופ #כללי בקריטריוני המקובלי .ג הגדלת תכולת הביטומ ,#בתנאי אופטימו הנקבעי לפי היציבות
המכסימלית ,הנה מתונה ובתכולת אפר תחתית בשיעור של עד  ,10%הנה בתחו סביר ג מהבחינה
הכלכלית.

ציור מס'  :5.6השפעת תכולת אפר פח תחתית בתערובת על הצפיפות בתנאי אופטימו לפי
קריטריו היציבות המכסימאלית
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ציור מס'  :5.7השפעת תכולת אפר פח תחתית בתערובת על היציבות בתנאי אופטימו לפי
קריטריו היציבות המכסימאלית

ציור מס'  :5.8השפעת תכולת אפר פח תחתית בתערובת על הנזילות בתנאי אופטימו לפי
קריטריו היציבות המכסימאלית
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 5.4תכונות הקיי של התערובת האספלטית
אחד המדדי לבחינת תכונות הקיי של התערובת האספלטית הוא מידת עמידתה בהשריה חמה וממושכת.
קריטריו #מפרטי לכ' הוא "אחוז החוזק המשתייר" הנמדד לאחר השריית מדג המרשל במי בטמפרטורה
של  60מעלות צלזיוס למש'  24שעות .בדיקה מואצת זו מהווה מדד לעמידת התערובת האספלטית בפני
נזקי רטיבות.
לצור' חקירת השפעת תכולת אפר פח תחתית על תכונות הקיי של התערובת האספלטית ,הוכנו מדגמי
מרשל בתנאי ביטומ #אופטימאליי )המסתמכי על קריטריו #אחוז החלל בתערובת נושאת ,ר' טבלה מס'
 5.2לעיל( .מדגמי אלה הושרו באמבט הח למישכי זמ #שוני עד  12יו .מדגמי זהי ,מבחינת תכולת
אפר פח תחתית ותכולת ביטומ ,#נגזרו בבדיקת מרשל תקנית מיידית ) 100%חוזק( וכ #לאחר  ,6 ,1ו 12-ימי
השרייה חמה ,לקביעת חוזק המשתייר .השריה חמה ממושכת זו הנה תהלי' מוא* לתנאי הפריזה
הקריטיי בתנאי שרות ממושכי ואינדיקציה להתנגדות המדג לנזקי רטיבות בתנאי אלה.
טבלה מס'  5.4מסכמת את תוצאות בדיקות הקיי בהשריה הממושכת:

טבלה מס'  :5.4סיכו תוצאות בדיקות קיי בהשריה חמה ממושכת עבור ארבע תערובות אספלטיות ע
תכולות אפר פח תחתית שונות ובתכולת ביטומ אופטימאלית מתאימה
תכולת אפר
פחם תחתית
)תכולת
ביטומן(
)(%
0
)(6.3%

5
)(7.9%

10
)(7.4%

20
)(10.0%

משך
השרייה

צפיפות

אחוז חלל

דרגת רוויה

יציבות

נזילות

)ימים(

)(kg/m^3

)(%

)(%

)(lb

)''(1/100

0

2367

4.5

77.0

2975

13.0

1

2387

3.3

81.4

3445

17.3

6

2367

4.1

77.8

3490

17.3

12

2363

4.3

77.1

3055

17.0

0

2310

4.5

80.0

2600

12.3

1

2316

4.7

78.6

3187

18.9

6

231

4.9

77.7

3203

20.5

12

2316

4.7

78.6

3170

23.4

0

2243

4.5

83.3

2533

9.3

1

2253

3.7

82.2

3918

17.3

6

2227

4.8

77.9

3073

14.8

12

2238

4.4

79.7

3156

20.0

0

2100

4.5

81.0

2275

8.8

1

2112

4.0

83.9

3187

16.1

6

2115

3.9

84.4

2737

18.0

12

2117

3.8

84.8

2983

18.3
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ביטוי גרפי להשתנות החוזק המשתייר )יציבות משתיירת( של התערובות האספלטיות )בתנאי ביטומ#
אופטימאליי( בתלות במש' ההשריה החמה ,עבור תכולות אפר פח תחתית שונות ,מוצג בציור מס' 5.9
הבא:

ציור מס'  :5.9חוזק משתייר בתלות במש 3ההשריה החמה עבור תכולות אפר פח תחתית שונות
)בתנאי תכולת ביטומ אופטימאלית המתאימה לקריטריו אחוז החלל עבור תערובת נושאת(

מטבלה מס'  5.4וציור מס'  5.9נית #לראות כי ,ללא יוצא מ #הכלל ,חלה התחזקות במדגמי האספלטיי
לכל אור' תקופת ההשריה .התחזקות זו נצפתה בתערובת הקונבנציונאלית ,ללא אפר הפח ,אול היא
מתעצמת ע תוספת אפר הפח .בתערובות הכוללות אפר פח תחתית רמת ההתחזקות הגבוהה ביותר
מושגת לאחר יו השרייה ,א' בזמני השרייה ארוכי יותר היא יורדת ומגיעה עד לערכי של בי120-130% #
חוזק משתייר אחרי  12יו השרייה .זאת לעומת כ 100%-בלבד עבור התערובת האספלטית ללא אפר הפח.
המסקנה המשתמעת היא כי אפר פח התחתית איננו אינרטי בלבד ,אלא הנו כנראה ג אקטיבי מבחינת
תרומתו לחיזוק האדהזיה בי #הביטומ #לאגרגטי בתערובת ,ובכ' תור לדחיית נזקי הרטיבות הגורמי
בדר' כלל להתקלפות הביטומ .(Stripping) #יש לציי #כי תופעה דומה מושגת כאשר מוסיפי לתערובת
אספלטיות רגישות למי מלא #סיד הידראטי ,או מוספי מחזקי אדהזיה .עובדה זו מהווה יתרו ,#וער'
מוס חשוב לתוספת אפר הפח לתערובת.
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 5.5התנהגות התערובת האספלטית תחת תנועת גלגל נע מחזורית
בדיקת הגלגל הנע מאפשרת לקבוע את התנגדות התערובת האספלטית לדפורמציה משתיירת בנתיב הגלגל
)חריצה( בתלות במספר מחזורי ההעמסה של הגלגל .בדיקה זו מאפשרת לקבוע מגמות יחסיות בהתנהגות
תערובות שונות תחת תנאי העמסה מחזורית זו.
לצור' הבדיקה הוכנו ארבע תערובות אספלטיות חמות ,השונות זו מזו בתכולת אפר פח תחתית בה .#בכל
תכולת אפר הוכ #המדג בתכולת ביטומ #אופטימאלית המתאימה לקריטריו #אחוז החלל עבור תערובות
נושאות )ר' טבלה מס'  5.2לעיל( .המדגמי הודקו בתבנית פלדה בשטח של  18על  28ס"מ ,ובעומק של 4.5
ס"מ ,בהידוק סטטי מבוקר ע"י מכבש מיכני.
הבדיקה בוצעה במכשיר הגלגל הנע הנמצא בטכניו ,#במעמס קבוע כאשר המדג והטבלה שמתחתיו נעי
הלו' ושוב בי #שתי מסילות בעזרת גלגל אקסצנטרי המונע באמצעות מנוע חשמלי .גלגל המעמס עשוי מגומי
קשיח )ר' ציור מס'  .(5.10העומס בו הועמס הגלגל היה  16.7ק"ג ,שטח המגע של הגלגל הנו  3.34סמ"ר,
ומכא #לח* המגע של הגלגל על פני פלטת המדג הו  5.0ק"ג/סמ"ר .מספר המעברי של גלגל המעמס הנו
 100מעברי לדקה .שקיעת החריצה לאחר משכי הרצה שוני של הגלגל נבדקה באמצעות דפלקטומטר,
בדיוק של " ,0.001בשלוש נקודות בפני המדג כתלות במספר המעברי של הגלגל הנע .הבדיקה בוצעה
בטמפרטורת החדר בשיעור של כ 25-מעלות צלזיוס.

ציור מס'  :5.10מכשיר הגלגל הנע בו בוצעה הבדיקה להערכת חריצת התערובת בתלות
במספר מחזורי ההעמסה
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בדיקות החריצה בעמיסת הגלגל הנע בוצעו עד למיליו #מחזורי גלגל ,ותוצאותיה #מוצגות בציור מס' 5.11
הבא:

ציור מס'  :5.11ערכי חריצה בתלות במספר מחזורי הגלגל הנע עבור תכולות אפר פח תחתית שונות
)בתנאי תכולת ביטומ אופטימאלית המתאימה לקריטריו אחוז החלל עבור תערובת נושאת(

נית #לראות כי קיי הבדל יחסי בערכי החריצה בי #תערובת הבקרה ללא אפר תחתית ,לבי #התערובות
האספלטיות הכוללות אפר תחתית בתכולות שונות .לאחר כחצי מליו #מחזורי עמיסת גלגל ,שיעור החריצה
המצטבר בתערובות הבקרה הנו כ 0.15-מ"מ ,בעוד שבתערובות הכוללות אפר תחתית שעור החריצה נע בי#
 0.45-0.65מ"מ ,כאשר ההבדל בי #סוגי התערובת השוני הנו שולי.
למרות ההבדל בשיעורי החריצה בי #תערובת הבקרה לבי #התערובות הכוללות אפר פח תחתית ,הרי
בהסתמ' על הערכי המוחלטי של שיעורי החריצה )שה פחות מ 0.7-מ"מ בכל המקרי( ,מתקבל כי
ערכי אלה הנ נמוכי ביותר בהשוואה לבדיקות דומות שנערכו במחקרי רבי על תערובות אספלטיות
קונבנציונאליות באותו המכשיר .במחקרי רבי ,בתערובות אספלטיות רגילות נתקבלו ערכי חריצה
בשיעורי בי 1.0 #עד  4.0מ"מ לאחר מספר מחזורי דומה .המסקנה היא כי ,למרות ששיעורי החריצה של
תערובות אפר התחתית גבוהי יותר מאלו של תערובת הבקרה ,ה עדיי #נמוכי ביותר בערכ המוחלט
ומצביעי על תערובת אספלטיות בעלות התנגדות גבוהה לדפורמציה משתיירת.
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 .6סיכו מסקנות והמלצות
מטרתה העיקרית של חקירה זו הייתה לבדוק את ההיתכנות הטכנולוגית וההנדסית של השימוש המעשי
באפר פח תחתית ,שהנו תוצר לוואי בשרפת הפח בתחנות כוח ,בתערובות אספלטיות למיסעות כבישי
ושדות תעופה .חקירה זו הנה ראשונית והתרכזה בשלב זה במעבדה בלבד ,בה נבחנו תכונות האפר ,האגרגט,
ותערובות אספלטיות בהרכבי אפר שוני.
כמוסכ ,עקב המגבלות התקציביות ,החקירה המוצגת בדו"ח זה מהווה בעצ רק שלב ראשו #בחקירת
ההיתכנות הכוללת המתוכננת ,והיקפה היה תחו לבחינה ראשונית של תערובות אספלטיות בחקירה
מעבדתית מצומצמת בעזרת סדרת בדיקות תקניות בלבד .למרות זאת ,בוצעו בנוס ג בדיקות קיי
מואצות בהשריה חמה לפרקי זמ #משתני וכ #בדיקת בעמיסת גלגל נע.
בתחילת הדר' נקבע כי הצלחת בחינת ההיתכנות זו הנה תנאי לבחינות טכנולוגיות וכלכליות נוספות
לקראת יישו המעשי של השימוש באפר תחתי כחומר מוס בסלילה אספלטית .בתוצאות חיוביות ,כפי
שאכ #התקבלו ,יתבטא סיכו החקירה ג בהמלצות ראשוניות הנוגעות להמש' מחקר מקי וכולל לקראת
יישו הנדסי בתנאי ייצור וסלילה ריאליי.
החקירה כללה ארבעה שלבי עיקריי באפיו #התערובת האספלטית ומרכיביה ,וה:
•

אפיו #מעבדתי של אפר פח תחתית והשוואתו ע חול מחצבה דולומיטי.

•

אפיו #תכונותיה #המיידיות של תערובת אספלטיות הכוללות אפר תחתית בסדרת מערכות מרשל
והשוואת #ע תערובת בקרה קונבנציונאלית מאגרגט דולומיטי בלבד.

•

אפיו #תכונות הקיי של התערובות האספלטיות השונות בהתנגדות לנזקי רטיבות בהשריה חמה
ממושכת.

•

אפיו #ההתנגדות לחריצה של התערובות האספלטיות השונות בעמיסת הגלגל הנע.

הממצאי ,המגמות והמסקנות השוני שנתקבלו ממכלול הבדיקות ניתני לסיכו בנקודות הבאות:
 .1אפר פח תחתית שנכלל במחקר כלל את המקטע הדק של אפר התחתית השל שהושג בתהלי' שריפת
הפח .אפר זה הנו בעל גרגיר מכסימלי מעשי בגודל של כ 5-מ"מ ודירוגו תא באופ #עקרוני את דירוגי
של חול המחצבה של האגרגט הדולומיטי בתערובות הבקרה .דירוגו של אפר התחתית תא ג סוגי אפר
תחתית שוני ממקומות אחרי בעול ,כאשר האפר הישראלי עשיר יותר במלא .#האפר שנכלל במחקר
נמצא כבלתי פלסטי ,ובעל משקל יחסי נמו' בהשוואה לחול המינראלי הרגיל .מצד שני ,שיעור שווה-
ער'-החול בו הנו גבוה יחסית בהשוואה לחול המחצבה.
 .2עקב נקבוביות הרבה של חלקיקי אפר התחתית ומרקמ המחוספס ,יש לצפות כי ע הוספת ועליית
תכולתו של האפר בתערובת תקט #הצפיפות יגדל אחוז החלל בתערובת ,תגדל משמעותית ספיגות
הביטומ #ועמ ג תכולת הביטומ #האופטימאלית .היות ובתערובות הכוללות אפר תחתית אחוזי החלל
חורגי מערכי הטיב המותרי ,אי #כל הצדקה להשתמש בתערובות אלה בקריטריו #אחוז החלל
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לקביעת תכולת הביטומ #האופטימאלית .כתחלי ,מוצע במחקר זה להשתמש בקריטריו #המכאני,
המסתמ' על היציבות המכסימאלית ,כקריטריו #לקביעת תכולת הביטומ #האופטימאלית.
 .3באופ #כללי ,נמצא כי תכולת הביטומ #האופטימאלית גדלה ע תוספת והגדלת תכולת אפר פח תחתית
בתערובת האספלטית .באופ #מעשי מתקבל כי בהתא לקריטריו #אחוז החלל ,העלייה בתכולת
הביטומ #האופטימאלית ע תוספת של  10%אפר תחתית הנה בתחו  .1.1-1.2%קפיצת מדרגה חלה
בהגדלת תכולת האפר בתערובת מ 10%-ל .20%-במקרה זה חלה עלייה נוספת בתכולת הביטומ#
האופטימאלית בשיעור נכבד ביותר של  .2.6-2.9%לעומת זאת בהתא לקריטריו #היציבות
המכסימאלית ,העלייה בתכולת הביטומ #היא מתונה ביותר .בתוספת אפר תחתית עד  10%חלה עלייה
של  0.4%בלבד בתכולת הביטומ #האופטימאלית .בהגדלת תכולת האפר מ 10%-ל ,20%-העלייה
בתכולת הביטומ #האופטימאלית היא רק  .1.5%המשמעות היא כי בתכנו #תערובות אספלטיות ע אפר
פח תחתית בהסתמ' על קריטריו #מכסימו היציבות ,תכולת הביטומ #האופטימאלית לביצוע תהיה
מזערית בלבד בא מגבילי את תכולת האפר בתערובת ל.10%-
 .4בהסתמ' על מערכות המרשל שבוצעו בתערובות האספלטיות ,המבטאות את תכונותיה #המיידיות,
נמצא כי ערכי הצפיפות ,היציבות והנזילות יורדי ע הוספת והגדלת תכולת אפר התחתית בתערובת.
מגמות אלה היו צפויות וה #הוסברו בסעיפי דו"ח זה .באופ #מוחלט נמצא כי בתכולת ביטומ#
אופטימאלית ,המסתמכת על קריטריו #מכסימו היציבות ,תערובות המכילות עד  10%אפר פח
תחתית מציגות ערכי יציבות נאותי העומדי בדרישות הטיב לגבי כל סוגי התערובות האספלטיות
מסוג א' .בתנאי אלה מושגי בתערובות ערכי צפיפות של כ 2200-ק"ג/מ"ק וערכי נזילות של כ.8%-
נית #לראות כי למרות ההשפעה הרבה שיש לתכולת אפר פח תחתית על תכונות התערובת האספלטית,
השפעה זו אינה דרמטית והרסנית אלא היא הדרגתית תו' שמירת תכונות תערובת העומדות באופ#
כללי בקריטריוני המקובלי .יש לראות ערכי אלה כנאותי בהתחשב בתוס האפר המיוחד שנכלל
בתערובת.
 .5בניסיונות הקיי בהשריה חמה ממושכת נמצא כי ,ללא יוצא מ #הכלל ,חלה התחזקות במדגמי
האספלטיי לכל אור' תקופת ההשריה .התחזקות זו נצפתה בתערובת הקונבנציונאלית ,ללא אפר
הפח ,אול היא מתעצמת ע תוספת אפר הפח .בתערובות הכוללות אפר פח תחתית רמת
ההתחזקות הגבוהה ביותר מושגת לאחר יו השרייה ,א' בזמני השרייה ארוכי יותר היא יורדת
ומגיעה עד לערכי של בי 120-130% #חוזק משתייר אחרי  12יו השרייה ,לעומת כ 100%-בלבד עבור
התערובת האספלטית ללא אפר הפח .המסקנה היא כי אפר פח התחתית איננו אינרטי בלבד ,אלא
הנו כנראה ג אקטיבי מבחינת התרומה לחיזוק האדהזיה בי #הביטומ #לאגרגטי בתערובת ,ובכ'
תור לדחיית נזקי המי הגורמי בדר' כלל להתקלפות הביטומ (Stripping) #המשתמע הוא כי אפר
פח תחתית יכול לשמש ג כמייצב בשדרוג כושר הקיי של התערובת האספלטית .תכונה זו מהווה
ער' מוס חשוב בכל הקשור בשימוש באפר פח באפר פח כמוס לתערובות אספלטיות.
 .6בניסיונות הגלגל הנע נמצא כי קיי הבדל בערכי החריצה בי #תערובת הבקרה ללא אפר תחתית לבי#
התערובות האספלטיות הכוללות אפר תחתית בתכולות שונות .לאחר כחצי מליו #מחזורי עמיסת גלגל
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שיעור החריצה המצטבר בתערובות הבקרה הנו כ 0.15-מ"מ בלבד ,בעוד שבתערובות הכוללות אפר
תחתית שעור החריצה נע בי 0.45-0.65 #מ"מ ,כאשר ההבדל בי #סוגי התערובת השוני הנו שולי .למרות
ההבדל היחסי בשיעורי החריצה בי #תערובת הבקרה לבי #התערובות הכוללות אפר פח תחתית ,הרי
בהסתמ' על הערכי המוחלטי של שיעורי החריצה )שה פחות מ 0.7-מ"מ בכל המקרי( ,מתקבל כי
ערכי אלה הנ נמוכי ביותר בהשוואה לבדיקות דומות שנערכו במחקרי רבי על תערובות
אספלטיות קונבנציונאליות באותו המכשיר .המסקנה היא כי ,למרות ששיעורי החריצה של תערובות
אפר התחתית גבוהי יותר מאלו של תערובת הבקרה ,ה עדיי #נמוכי ביותר בערכ המוחלט
ומצביעי על תערובת אספלטיות בעלות התנגדות גבוהה לדפורמציה משתיירת.
ממצאי ומסקנות אלה מצביעי על כ' כי ,בהסתמ' על בדיקת ההיתכנות הראשונית ,תוספת אפר פח
תחתית לתערובות אספלטיות רגילות אכ #משפיעות בבירור על תכונות התערובת האספלטית .לעומת זאת,
השפעה זו אינה דרמטית והרסנית אלא היא הדרגתית תו' שמירת תכונות תערובת העומדות באופ #כללי
בקריטריוני ההנדסיי והכלכליי המקובלי .הדבר מתבטא ה #לגבי התכונות המיידיות של התערובת
בניסיונות מרשל התקניי וה #בבדיקות עמיסה תחת מחזורי גלגל נע .באשר לקיי תערובות אספלטיות
המכילות אפר פח תחתית ,הרי בתנאי פריזה מואצי ,תחת תנאי השרייה חמה ממושכת ,משמש אפר
הפח כחומר מייצב המחזק את האדהזיה בי #הביטומ #לחלקיקי האגרגט .מגמה זו מתבטאת בהגדלת
חוזק של המדגמי לאחר השרייה חמה ממושכת בשיעורי העולי על אלה שבתערובות אספלטיות
רגילות.
לסיכו ,לאור ממצאי אלה ,נית #בהחלט להגדיר את תוצאות החקירה כחיוביות ביחס להשפעת תוספת
מדודה של אפר פח תחתית )בשיעור של כ (10%-לתערובות אספלטיות רגילות .כאמור וכמודגש ,חקירה זו
הנה ראשונית ומבוססת על מספר קט #של מדגמי ורמות ניסוי .אי לכ' ,על מנת לעבור לשלבי מעשיי
יותר ביישו הנדסי זה מ #הצור' לאמת תוצאות אלה בחקירה מפורטת יותר שתכלול תכנית ניסויי
מורכבת יותר בה ייבחנו בשנית ויאומתו הממצאי שנתקבלו בתחו רחב יותר של חומרי ,שיטות ניסוי
רמות ניסוי של הפרמטרי והמשתני השוני ,וניתוח בכלי סטטיסטיי מהיימני.

