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 מקורות עקרייםמיפוי  –אפר פחם  (מסיסות יסודות)סביבתי אפיון 

 מסגרת תוכנית עבודה

, סלילה ותשתיות שונות, בנייה –יישום אפר פחם בשימושיו השונים בתחומי ההנדסה האזרחית 
רשימת ערכים מירביים  –" בר שימוש ייעודיאפר "קריטריון מותנה בעמידתו ב, וכן בחקלאות

שגובשה , תלויי יישום ותנאים נלווים סודות הקורט המזהמים בתשטיפי אפרמותרים לריכוזי י
בעקבות דיוני הסדנה הבינלאומית ושודרגה לאחרונה , (מזהמים)מדעי -י הצוות המקצועי"ע

 .3112מדצמבר 

לכל יסוד  .של סביבת החשיפה pHתלויה בדרגת ההגבה  באפר מסיסות היסודות השונים
לשימושי אפר ( ריכוז מרבי בתשטיף)הסביבתי הקריטריון  .שונות pH ברמות יות שונותמסיסו

המאפיין ( 7בסביבות )ניטרלי   pH -בבדרך כלל יקבע בתשתיות ובחקלאות הוא י .תלוי יישוםפחם 
של   pH-רמת הבמוצרי בנייה הוא ייקבע ברמה גבוהה יותר המשקפת את . לאת הסביבה בישרא

האירופית הנקוטה בישראל מתבצעת השטיפה במים  בשיטת הבדיקה .חומרי הגלם האחרים
למאפיינים בתגובה במהלכה המשתנה  ,ניטרלי בתחילת תהליך השטיפה pHשהם בעלי  ,מזוקקים

( 23 -עד למעלה מ) pH -כ לעלייה ניכרת ב"גורם בדהאפר הישראלי . הכימיים של החומר הנבדק
בחשיפת האפר . (במרבית היסודות –ירידה ) שיעור התמוססות היסודותולשינוי תואם ב

והוא נשמר , בשל יחסי הכמות בין האפר לגורמי הסביבה pH -לא מתחולל שינוי כזה ב בשימושיו
העיוות הנגרם בממצאי הבדיקה מקבל תיקון בנוהל  .השלטת הסביבתיתקבוע בקירוב ברמתו 

 .י הצוות כלהלן"שנקבע ע

ליסודות המשתחררים לתמיסה  (Characterization)תיבנה עקומת אפיון ( ממקור נתון)לכל אפר 
 הריכוזים שיתקבלו בתמיסת המיצוי בבדיקת ההתאמה. (שונות pHדרגות  2) pH -ב כתלות

(Compliance)   בשיטה האירופית כאמור מדי שנה לכל המקורות העקריים הנערכתשל האפר, 
. עקומת האפיון של אפר מאותו מקורהבדיקה על גבי pH  -ב בחנו ביחס לערכים שהתקבלויי

תשטיף בדיקת ב המתקבל יסוד כלשהו ריכוז, (בעל עקומת אפיון ידועה)בהינתן מקור מאופיין 
 כאשר. בעקומת האפיון שיעור השינוילערך הצפוי בסביבת החשיפה לפי  יתוקןההתאמה 

במקרה ) pHבסביבת הערך בעקומת האפיון עבור אותו   הריכוזים שימצאו בבדיקת ההתאמה יהיו
 pH -עקומת האפיון בביחס להצפוי ייגזר הריכוז  ,(זה העקומה אמנם מאפיינת את המקור

 ".שימוש יעודיאפר בר "לערך התקן הנדרש בקריטריון  ויושווההמתאים לסביבת היישום 

יורדת כאמור במרבית היסודות המסיסות ) pH -מוליבדן מאופיין במסיסות עולה עם ה: לדוגמה
משולש ירוק וריבוע ) 3112, 3115בשנים  La Lomaאפר ריכוזי מוליבדן בתשטיפי . (pH -עם ה
 –קו שחור ) Mo -ל ENבקריטריון  יםעומד לכן הם, (מתחת לריכוזי עקומת האפיוןנמצאים  (אדום
2111 ppb) ב- pH 7 מעל עקומת  –עיגול סגול ) 3121ניצול אפר משנת . האופייני לקרקעות בישראל

 (.קריטריון אפר בר שימוש)ביישומי קרקע יהיה טעון עמידה בתנאים המוגדרים ליישום ( האפיון
ם בימי, בוצת שפכים מיוצבת בסיד ואפר –למשל )גבוה יותר  pH -בסביבה המאופיינת ב

 .ביישום תידרש אמידה של שיעור הזיהום הצפוי( הראשונים לאחר הטיפול
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. רק בעת שינוי מהותי במקור, בשל מורכבותה בדיקת אפיון אמורה להתבצע לעיתים רחוקות
. מתבצעות מדי שנה לכלל המקורות העקריים בסל האפר, הפשוטות יותר ,בדיקות התאמה

לערכי עקומת  (טעון הגדרה)' קרובים'בבדיקות התאמה  כל עוד הערכים המתקבלים, כאמור לעיל
יהוו סמן לאפשרות שינוי  ערכים רחוקים מהעקומה. העקומה אמנם משקפת את המקור ,האפיון

 .המחייב בדיקת אפיון חדשה ,מהותי במקור

 ECNומכון  (והתנסות לצורך לימוד) באמצעות המכון הגיאולוגי, המנהלת בצעה לפני שנים אחדות
של  BB Prime – שלושה מקורות עקרייםלבדיקות אפיון , (ששימש כבקרה מקצועית) בהולנד
Biliton דרום אפריקה ,La Loma  שלDrummond קולומביה ,Blend  שלKPC אינדונזיה.  

יצור בסיס נתונים מקיף המאפיין את סל האפר למקורותיו למדעי -בהמלצת הצוות המקצועי
שיטתי ומקיף של לביצוע להערכות בקשה המנהלת מהמכון הגיאולוגי להכין הצעה , השונים

בעבר במכון המקדמיות נערכו הבדיקות  .בדיקות אפיון לכלל המקורות העקריים בסל האפר
הנדרש ולשמירתו בכל מהלך  pH  -להשגת הבשיטה ידנית הכרוכה בהרצות חוזרות ונשנות 

 pHהמבטיח שמירה על  pH stat אוטומטימעבדה כישת ציוד רמחייבת  השיטתיתהעבודה  .המיצוי
המתמחות  ECNציוד כזה מצוי במעבדות כדומת  .קבוע באמצעות בקרה רצופה במהלך השטיפה

 .בבדיקות מסוג זה
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http://www.coal-ash.co.il/docs/pHDependSolubleSurvey_GIS_Aug2011.pdf

