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ומין ,שנגרם או עלול להיגרם לרכוש ו/או לגוף ,כתוצאה ישירה או עקיפה ,למקבל הדו"ח ו/או לצד
ג' כלשהו ,עקב המחקר ו/או דו"ח זה או בהקשר אל מי מהם כמו גם בקשר ליישום האמור בו .מבלי
לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר בזאת כי יישום תוצאות המחקר יהיה באחריותו הבלעדית של
המיישם".
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תמצית
במסגרת המחקר הנוכחי נבחנה היעילות של אפר הפחם לשיפור הקיים של בטונים בדרגות חשיפה
גבוהות 6 ,עד  ,8אשר בהן מנת המים הנדרשת הנה  .0.45הבטונים העומדים בתנאים אלה הם בדרגת
חוזק של  90 – 80מגפ"ס ,ועל כן ההתנהגות שלהם הנה דומה באופייה לזו של בטונים חזקים .אפר
הפחם שולב בתכולות שונות בבטונים עם מנת מים של  0.54ותפקודו בתנאי פריזה אלה הושווה
לבטונים במנת מים של  ,0.45ללא אפר פחם ,על ידי קביעת מקדם הדיפוזיה לכלורידים והשתנותו
על פני זמן 28 ,ו 90 -ימים בשלב זה של העבודה .האשפרה התקנית הייתה רגילה ,שבוע ימים במים,
וכן נבחנה השפעת האשפרה על ידי אשפרה חלקית או לקויה ,של סימולציה של  6ימי התזה או 3
ימי התזה ,בהתאמה.
ההשפעה של אפר הפחם על החוזק הייתה קטנה ,בכל תנאי האשפרה ועובדה זאת ניתנת לייחוס
לכך שמדובר בבטונים חזקים ,אשר בהם החוליה החלשה נוטה להיות האגרגטים .על כן לשינויים
באיכות המטריצה בתחומים אלה השפעה קטנה .אשפרה לקויה או חלקית גרמה לירידה בחוזק
בשיעור שבין  5ל 10% -ללא הבדל בולט בין הבטונים עם וללא אפר פחם.
לעומת זאת ,לנוכחות של אפר הפחם הייתה השפעה ניכרת על הקטנת מקדם הדיפוזיה ,והשפעה זו
הייתה גדולה יותר בגיל  90יום בהשוואה לגיל של  28ימים ,כפי שבאה לידי ביטוי בחישוב של
מקדמי היעילות לדיפוזיה 0.44 ,0.39 ,0.33 :עבור תכולות אפר של  120 ,80ו 160 -ק"ג למ"ק בטון
בגיל  28ימים ,בהתאמה ,ו 1.12 ,0.98 ,0.99 -עבור תכולות אפר של  120 ,80ו 160 -ק"ג אפר למ"ק
בטון בגיל  90ימים ,בהתאמה.
אשפרה חלקית ולקויה גרמה לגידול במקדם הדיפוזיה בשיעור שבין  40ל 50% -אך גידול זה היה
דומה במדגמי הבטון עם וללא אפר .מכאן נובע שהחשש שאשפרה לקויה תגרום לנזק גדול יותר
בבטונים עם אפר פחם מאשר בבטונים רגילים איננה מתממשת בתנאים אלה .ההסבר לכך הוא
שבטווח זה של דרגות חשיפה הבטונים כולם הם בטונים חזקים וצפופים ועל כן ,למרות שהם
מוחזקים בתנאי יובש ,נשמרת בתוכם רטיבות המאפשרת את המשך התהליך הפוצולני .מנגנון זה
יכול גם להסביר את ההקטנה של מקדם הדיפוזיה על פני זמן ,תופעה שלא נצפתה בבטון הרפרנס
מהצמנט הרגיל.
התוצאות במחקר זה ,אשר בהן החוזק של ההרכבים השונים הוא די דומה למרות שיש ביניהם
הבדלים משמעותיים במקדמי הדיפוזיה ,ממחישות עד כמה אמת המידה של החוזק איננה יכולה
לשמש כאמצעי לבקרת איכות של קיים .בנוסף ,התוצאות ממחישות שהרגישות לאשפרה הנה
הרבה יותר חזקה לגבי פרמטרים של קיים ,גידול של כ 50% -במדגם הדיפוזיה ,לעומת השפעה
קטנה יותר על החוזק ,הקטנה של כ.10% -
המסקנה העיקרית ממחקר זה היא שניתן לעשות שימוש יעיל באפר פחם לייצור בטונים שנדרשים
לעמוד בתנאי סביבה קשים ולהבטיח משך חיי שרות ארוך במיוחד ,כאשר מקדם היעילות שלהם
מתקרב ל ,1 -ומבחינת האשפרה אינם רגישים יותר מאשר בבטון רגיל ללא אפר פחם.
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 .1מבוא
התהליכים המתהווים בשנים האחרונות במשק האנרגיה מגבירים את המגמה של הקטנת השימוש
בפחם בתחנות כוח על חשבון דלקים אחרים .כתוצאה מכך יש לצפות שהזמינות של אפר הפחם תלך
ותקטן .מגמות אלה מחייבות הערכה מחודשת של השימוש באפר הפחם הן מנקודת מבט לאומית
והן מנקודת מבט של חברת החשמל .הזמינות של אפר פחם מחד ,והמחסור בחולות מאידך ,הקנה
יתרון להתייחסות לאפר כקומודיטי אשר מאפשר פתרון או הקלה במצוקת הענף בכל הקשור
למגבלות האקולוגיות והסביבתיות לכריית חול .הקטנת הזמינות של האפר תחולל בוודאי תהליך
אשר יחייב מציאת פתרונות אחרים למצוקת החול ובו בזמן תעודד התייחסות לאפר הפחם כמשאב
מוגבל ,שיש צורך לנתב אותו לשימושים אשר בהם הוא מקנה ערך מוסף מיוחד .הכיוון הבולט שיש
לו פוטנציאל לעדיפות הוא שימוש באפר הפחם כתוסף לבטון לשיפור הקיים לצורך הגדלת משך חיי
השרות .כיוון זה הוא בעל יתרונות בהיבט הלאומי לאור הדרישה ההולכת וגוברת למבנים בעלי משך
חיי שרות ארוך במיוחד ולכך בוודאי יש גם נגזרת כלכלית לגבי הערך שניתן להקנות לאפר הפחם.
הצורך בבטונים בעלי קיים משופר מקבל בשנים האחרונות עדיפות גבוהה על רקע ההבנה שבלייה
של מבנים הנה בעיה בעלת השלכות סביבתיות קשות והדבר מלווה בהחדרה של הערכות כלכליות
המתבססות על מודלים של הערכת עלות מחזור החיים .הצורך בפעולה בכיוון זה הנו אקוטי במיוחד
במבני תשתית דוגמת גשרים ,מנהרות ,נמלים ,מבנים ימיים וכד' אשר תנופת הבנייה שלהם בארץ
היא גדולה ואשר שם יש דרישות למשך חיי שרות העולים על  50שנה המקובלים במבני מגורים.
הדרישות הן בדרך כלל לחיי שרות בטווח שבין  75ל 125 -שנים .על רקע זה התרבה בארץ השימוש
למבני תשתית בבטונים המכילים סיגים ,כאשר הסיגים מיובאים למטרת אלה .אפר פחם יכול גם
הוא להוות בסיס להשגת בטונים בעלי איכויות מסוג זה .השימוש באפר פחם למטרות אלה איננו
חדש אך יש צורך בפיתוח של כלים כמותיים לתכן של בטונים עם אפר פחם להשגת קיים משופר
ומשך חיים ארוך העומד בדרישות מפרטים ותקנים ומתאים לתנאי הארץ.
בשנים האחרונות התפתחה והגיע לבשלות הגישה התפקודית לקיים של מבנים מבטון מזוין
המתבססת על תכן על פי עקרונות הדומים לאלה של תכן קונסטרוקטיבי .עקרונות אלה כוללים
הגדרת מצבי גבול ,גישה הסתברותית מלאה או באמצעות מקדמים חלקיים ,כלים ומודלים לאימות
הקיים שבאמצעותם ניתן להגדיר עומסים סביבתיים והתנגדות לעומסים הללו ,שהם פועל יוצא של
גיאומטריית המבנה והחומרים .עקרונות אלה מהווים נדבך חשוב בקוד האירופאי ,מודל קוד,
 .Model Code 2010קוד זה שיצא לאור בשנת  2012מהווה כבר כיום בסיס לתכן ,במיוחד במבני
תשתית כדוגמת מנהרות וגשרים ,והוא משמש גם כבסיס לעדכון התקנים הקיימים (.)Eurocde
בתחום הקיים של מבני בטון מזויין מבוססים תקנים אלה כיום על גישה מרשמית כפי שבאה לידי
ביטוי ב Eurocode 2 – EN 1992 -וב .EN 206 -התקן האירופאי נמצא היום בתהליכי אימוץ בארץ
והכלים הכמותיים להערכת משך חיי השרות מקובלים כבר בתחשיבים הנדסיים.
הקוד החדש ,כמו גם התקנים המרשמיים הקיימים ,מתווים עקרונות ומציגים מודלים לחישוב.
יחד עם זאת אין הם מפרטים את הפרמטרים הנדרשים לתכן מתוך הכרה שאלה צריכים להיקבע
ברמת המדינה בתלות בתנאים המקומיים ,אשר החשובים בהם הם תנאים אקלימיים וגאוגרפיים
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ושיטות הבנייה המקובלות .על כן ,כל מדינה נדרשת להיערך לבניית בסיסי ידע זה והנתונים
הרלוונטיים.

 .2מטרת המחקר
יצירת בסיס ידע ונתונים אשר יאפשרו שימוש באפר פחם למטרת של ייצור בטונים בעלי קיים
משופר ,תוך התבססות על יישום של מודלים כמותיים אשר על בסיסם ניתן יהיה לתכנן בטונים
שיעמדו בדרישות נתונות למשך חיי שרות באזורים שונים בארץ.
בסיס ידע זה אמור לשמש להשגת שתי מטרות:
א .שימוש באפר פחם לבטונים בדרגות חשיפה ( 8 – 5בסביבה ימית) על פי התקנים הקיימים
(משך חיי שרות של  50שנים) ,תוך אפשרות להקטנת תכולת הצמנט המינימלית הנדרשת
בתקן .העיקרון המנחה להשגת מטרה זו הוא התבססות על עיקרון התפקוד השקיל
המקובל כיום בתקינה ,תוך התייחסות גם לנושא האשפרה ,דהיינו ההיתכנות להשגת
התפקוד הנדרש באשפרה בינונית.
ב .שימוש בבטונים למבני תשתית אשר בהם נדרש קיים ממושך של מעבר ל 50 -שנה תוך
שימוש בנתונים המתקבלים במחקר לצורך תחשיבי מחזור חיים במודלים הנדסיים
מקובלים.

 .3תוכנית המחקר
תוכנית המחקר התבססה על אפיון פרמטרים של חדירות של מדגמי בטון ,עם וללא אפר פחם ,אשר
אותם ניתן להזין למודל מתאים לצורך חישוב משך חיי שרות ,דהיינו לתכן מבנים לקיים .כחלק
ממחקר זה הוכן מסמך בעל אופי הנדסי אשר מיועד לשמש כמדריך למתכנן למטרות אלה ,כאשר
נתונים ניתן יהיה להזין מתוצאות המחקר .מסמך זה מופיע כנספח בדוח הנוכחי "שימוש באפר
פחם לייצור בטונים עמידים בתנאי סביבה קשים :הנחיות לתכן הבטון" ,הכולל בתוכו גם
התייחסות לספרות הרלוונטית לנושא.
הפרמטר לצורך התכנון הנו מקדם הדיפוזיה של הבטון אשר כיום ניתן לקבוע אותו בשיטה מהירה
שאומצה לאחרונה בתקן האירופיChloride Migration Coefficient from Non-Steady State ,
 .Migration Experimentsהתוצאה של בדיקה זה הוא מקדם הדיפוזיה .השיטה והתאוריה
שעומדת מאחוריה מוצגים בפרק  4להלן.
לצורך אפיון התרומה של האפר נערכה סדרה של ניסויים שמתוכה ניתן לחשב את היעילות של
האפר ולכמת אותה במונחים של מקדם יעילות ,דהיינו שווה ערך שלו לק"ג אחד של צמנט ,בדרך
כלל בטווח של  0ל .1 -הגישה התבססה על הכנת תערובות עם תכולת צמנט נמוכה מהנדרש לפי
התקן ,ותוספת של אפר בתכולות משתנות והשוואת התפקוד לבטון ללא אפר כפי שנדרש בתקנים,
בדרך כלל בטון במנת מים של  0.45לדרגות החשיפה הגבוהות.
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היתרונות בשימוש באפר הפחם למטרות אלה היא בעיקר תוצאה של הריאקציה הפוצולנית אשר
הביטוי שלה בא כתוצאה מתגובה אשר נמשכת שבועות וחודשים .במהלך תקופה זו ,הגל הצמנטי
הנוצר מצופף את המטריצה הצמנטית והדבר מלווה בגידול בחוזק והצטופפות אשר מקטינה את
החדירות לגורמים מזיקים ,כפי שבא לידי ביטוי בהקטנת מקדם הדיפוזיה והשיפור בקיים ,דהיינו
הארכת משך חיי השרות .היתרונות הטמונים בריאקציה הפוצולנית מתממשים על פני זמן ובהקשר
זה עולות מספר סוגיות אשר בהן תוכנית המחקר הנוכחית אמורה לטפל:
א .מאחר ונדרש זמן של שבועות וחודשים למימוש הפוטנציאל של הריאקציה הפוצולנית,
ומאחר למימושה נדרשת סביבה לחה ,עולה השאלה האם בתנאי הארץ מתממש פוטנציאל
זה כתוצאה מאשפרה שהיא בדרך כלל קצרה יותר ולעיתים אף לקויה ,ותנאי סביבה שהם
יבשים יחסית למדינות אחרות.
ב .מאחר ומימוש התכונות דורש זמן ,הרי לגבי חוזק ,שבו נדרש מימוש שלו כבר בגיל של
חודש יש מגבלה ליתרון של האפר .לעומת זאת לגבי קיים ,אשר בא לידי ביטוי במשך חיי
שרות של עשרות שנים ,הרי גם אם מימוש ההצטופפות עקב הריאקציה הפוצולנית לוקח
מספר שבועות או חודשים ,אין לכך משמעות לגבי התפקוד הזה .יש אבל צורך במקרה זה
לאפיין את ההצטופפות המתרחשת בתקופה זו של מספר שבועות וחודשים ,לתת לה ביטוי
כמותי באמצעות פרמטרים כדוגמת מקדם הדיפוזיה ,ושימוש בערכים אלה לצורך התכן
בכלים המפורטים בנספח לדו"ח .מכאן ,בדיקת החדירות בגיל של  28ימים כמקובל בבטון
רגיל איננה רלוונטית למקרה של בטון עם אפר ויש צורך באפיון התכונות גם בגילים
מבוגרים יותר.
על רקע זה כללה תוכנית הניסויים גם בחינה של השפעת האשפרה במהלך השבוע הראשון ,אשפרה
תקנית ( 7ימים במים) ,אשפרה חלקית (סימולציה של  6ימי התזה) ואשפרה לקויה (סימולציה של
 3ימי התזה) ,כאשר לאחר השבוע הבטון חשוף לתנאי מעבדה יבשים .תנאים אלה שונים מהמדווח
בדרך כלל בספרות המקצועית ,ששם משאירים את המדגמים בתנאי רטיבות למשך כל תקופת
המחקר .על כן התנאים כאן מיצגים טוב יותר את החשיפה בפועל בישראל.
החוזק נקבע על מדגמים רגילים של קוביות  100מ"מ.
לצורך קביעת מקדמי הדיפוזיה הוכנו מדגמים בצורת גליל בקוטר של  100מ"מ ובגובה של 200
מ"מ ,אשר קבלו את האשפרה כמפורט לעיל .בגיל הבדיקה הרלוונטי ( 90 ,28ימים בדוח הנוכחי,
 180ו 360 -ימים בשלב הבא) נחתכים מכל גליל שתי פרוסות בגובה של  50מ"מ לבדיקת מקדם
הדיפוזיה .התוצאה שתתקבל היא השתנות מקדמי הדיפוזיה על ציר הזמן ,ומתוך כך ניתן יהיה
לבחור את המקדם המייצג לצורך התחשיבים במודלים המוצגים בנספח.

 .4מערכת חדשה לאפיון מקדם הדיפוזיה של בטונים
את מקדם הדיפוזיה ניתן לקבוע בתנאים של שיווי משקל ( )steady stateאשר בהם המדגם בא
במגע מצדו האחד עם תא המכיל תמיסה של כלורידים ומצדו השני עם תא שבו התמיסה היא ללא
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כלורידים ,כך שנוצר גרדיינט המניע מעבר של כלורידים .בפרקי זמן נתונים בודקים את הגידול
בריכוז הכלורידים בתא ללא כלורידים ,עד לקבלת קצב גידול קבוע המציין תנאי שיווי משקל.
בתנאים אלה ניתן לחשב את מקדם הדיפוזיה .החיסרון של שיטה זו הוא משך הזמן הארוך הנדרש
להגיע למצב של שיווי משקל ,אשר עלול להמשך שבועות וחודשים משום שעוביו של מדגם בטון
מייצג הנו גדול יחסית ,כ 50 -מ"מ לפחות.
כדי להתגבר על הקושי של משך הבדיקה הארוך פותחו בדיקות המבוססות על האצת המעבר של
יוני הכלור באמצעות יצירת מפל מתח בין שני התאים .הבדיקה המקובלת יותר היא זו של ה1202 -
Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete s Ability to ( ASTM C
 )Resist Chloride Ion Penetrationאשר בה מושרה הפרש מתחים של  60וולט בין התאים
ובמהלך  6שעות ניסוי מודדים את הזרם הנוצר .על ידי אינטגרציה של הזרם על פני תקופת הבדיקה
מחשבים את המטען שעבר ,ביחידות של קולומב .בדיקה זו נותנת אינדיקציה למעבר של כלורידים,
אך היא למעשה מאפיינת את ההתנגדות החשמלית (או מוליכות חשמלית) .תוצאות ניסויים
מראות שיש קשר בין הערך של הקולומב הנקבע בבדיקה זו ובין מקדם הדיפוזיה לכלורידים.
מאחר והפרמטר הנבדק כאן הוא למעשה המוליכות החשמלית ,הרי שינוי הרכב החומר המקשר,
אשר מביא גם לידי שינוי בתמיסת מי הנקבים ,שהיא האלקטרוליט דרכו מתבצע מעבר הזרם,
יכול לתת תוצאות שונות שאינן קשורות דווקא לשינוי בדיפוזיה של כלורידים .לכן ,בדיקה זו תיתן
אומדן פחות טוב כאשר משווים בין חומרים מקשרים שיש ביניהם הבדל בהרכב הכימי ,וזהו
המקרה של מדגמים עם אפר פחם.
כדי להתגבר על בעיות אלה ולאפשר אפיון של בטונים בעלי הרכב כימי משתנה פותחה בנורבגיה
בדיקה תקנית Chloride Migration Coefficient from ( Nordtest Method, NT Build 492
 ,)non-Steady State Migration Experimentsאשר אומצה גם כתקן אירופי .בדיקה זו מבוססת
על פיתוח של ] 1]Tang and Nilsson 1992ותאור סכימטי שלה מוצג בציור .1

1

Rapid determination of the chloride diffusivity in concrete by applying an electrical field, T.Luping
and L.).Nilsson, ACI Materials Journal, 89(1) 1992 49-53
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Potential
)(DC

a
b
f

c
d

g

e

h

a- Silicon rubber sleeve
b- Anolyte solution
c- Anode, stainless steel mesh or plate with holes
d- Concrete specimen
e- Catholyte solution
f- Cathode; stainless steel plate about 0.5 mm thick
g- Plastic support under an angle of 32o
h- Catholyte reservoir, plastic box

ציור  :1תאור סכמטי של הבדיקה למעבר כלורידים לפי התקן הנורבגי והאירופיNT 492 ,
עקרונות ההאצה דומים לאלה של התקן האמריקאי ,דהיינו מתח בין שני צידי המדגם להאצת
המעבר של יוני כלור מהצד שבו ריכוז התמיסה גבוה יותר .המדגם מוצב כשהוא מוטה כדי לאפשר
שחרור של גז העלול להתהוות בתהליך .שיטת ההפעלה שונה מזו של הבדיקה של ה ASTM -מנקודת
מבט של הפעלת מתח נמוך יותר שעוצמתו תלויה גם בזרם המתהווה .בנוסף לכך הניתוח של תוצאות
הבדיקה שונה ומאפשר לקבל תוצאה בעלת משמעות פיזיקלית של מקדם דיפוזיה ,או ליתר דיוק
מקדם מעבר של הכלורידים בתנאים של חוסר יציבות (.)non steady state
המתח ההתחלתי הוא  30וולט ומשך הבדיקה תלוי בזרם :ככל שהוא קטן יותר הבדיקה ממושכת
יותר .בתנאים אלה ההתחממות של המדגם קטנה יותר ובכך נמנעים אפקטים תרמיים היכולים
להשפיע על התוצאות.
הריכוז של התמיסה בצד הקתודי הוא  10% NaClבמשקל (ריכוז  )2Nובצד האנודי התמיסה היא
 NaOHבריכוז .0.3N
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ניתוח תוצאות הבדיקה מאפשר לקבל פרמטר בעל משמעות פיזיקלית של מקדם דיפוזיה ,דהיינו
מקדם מעבר בתנאים של חוסר יציבות ( .)non steady stateהוא מבוסס על המחקר של Tang
 and Nilsen 1992שנתחו את התוצאות על פי משוואת נרנסט-פלנק המביאה בחשבון תנועה של
שטף יונים תחת השפעה משולבת של גרדיינט של ריכוז וגרדיינט חשמלי:
𝐸𝑑

𝐹𝑧

𝑐𝑑

𝑥𝑑 𝑐 ∙ 𝐷 𝑇𝑅 𝐽 = −𝐷 𝑑𝑥 −

כאשר:
D – diffusion coefficient
Z – electrical charge
F- Faraday constant, 9.65x104 Coulomb/mol
R – gas constant , 8.31 J/mol/oK
T – absolute temperature, oK
E – electrical voltage, volts
c – ionic concentration of species in the pore fluid, mol/m3
x – distance from the surface, m
] [Tang and Nilseeen 1992פתחו תהליך המאפשר חישוב של מקדם הדיפוזיה בתנאים של
חוסר יציבות ללא צורך בקביעת פרופיל החדירה של הכלורידים עם סיום הבדיקה ,וזאת על ידי
קביעת חזית החדירה של הכלורידים .חזית זו ניתנת לקביעה באמצעות בדיקה קולורימטרית של
תמיסת  .AgNO3בסיום הבדיקה החשמלית נבקע המדגם וחזית החדירה נקבעת על ידי התזה של
תמיסה של  AgNO3בריכוז של  ,0.1Nאשר נותנת שינוי צבע כאשר תכולת הכלורידים היא מעל
של  0.07מול/ליטר ,כפי שנקבע במחקר של .Otsuki et al 19922
בהתבסס על עקרונות אלה פותחה המשוואה הבאה לחישוב מקדם הדיפוזיה בתנאי מעבר לא
יציבים:
𝑑𝑥√𝛼 𝑅𝑇𝐿 𝑥𝑑 −
𝑈𝐹𝑧
𝑡

= 𝑀𝐶𝑅𝐷

כאשר:

2

Evaluation of AgNO3 solution spray method for measurement of chloride penetration into hardened
)cementitious matrix materials, N.Otsuki, S.Nagataki and K.Nakashita, ACI Materials Journal, 89(6
1992 587-592
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𝐿𝑇𝑅
𝑑𝑐2
√𝛼 = 2
𝑒𝑟𝑓 −1 (1 −
)
𝑈𝐹𝑧
𝑜𝑐

DRCM – rapid chloride migration coefficient, m2/s
Z – absolute value of ion valence, for chloride z=1
F – Farady constant, F= 9.648 104 J·(V·mol)-1
U - absolute value of potential difference, V
R – gas constant, R= 8.314 J (K·mol)-1
T – solution temperature, K
L – thickness of the specimen, m
Xd – penetration depth, m
t – test duration, s
erf-1 – inverse of the error function
cd – chloride concentration for indicator color change, cd = 0.07 mol· l-1
co – chloride concentration of reagents B in the upstream cell in mol· l-1
ξ = erf-1 [1-2(cd/c0)],
הערכים עבור  ξמוצגים בטבלה שלהלן:
4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.554

1.491

1.452

1.407

1.351

1.281

1.5

1.0

0.5

1.187

1.044

0.764

co, mol· l-1
ξ

התוצאה הסופית היא פרמטר בעל משמעות פיזיקלית ,של מקדם מעבר היונים DRCMO ,ביחידות
של .m2/s

 .5הרכב הבטונים ותכונותיהם במצב טרי
הרכב הבטונים מוצג בטבלה  , 1עבור שתי סדרות ,הראשונה של תערובות הניסוי המוקדמות,
והשנייה של התערובות אשר שמשו להכנת מדגמים לבדיקות לטווח ארוך.
הרכבי הניסוי נועדו לפתח תערובות עם עבידות דומה עם וללא אפר פחם ,אשר יוכלו לשמש כבסיס
להערכת היעילות של תוספת אפר פחם להרכבים עם תכולת צמנט הנמוכה מ 300 -ק"ג/מ"ק,
לקבלת תפקוד דומה להרכבים בדרגת החשיפה הגבוהה ביותר למי ים ,דרגה  .8בדרגה זו תכולת
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הצמנט המינימלית שנדרשה לפי התקן היא  350ק"ג/מ"ק ,או  320ק"ג/מ"ק לפי תיקון מס'  4של
ת"י  118בשנת .2015
תערובת הבסיס הייתה במנת מים של  ,0.54לא אפר ,אשר אליה הוספו תכולות משתנות של אפר,
 120 ,160ו 80 -ק"ג/מ"ק .התפקוד של הרכבים אלה לחוזק וחדירת כלורידים הושווה לתערובת
בקרה במנת מים של  0.54בעלות תכולות של  320ו 350 -ק"ג/מ"ק ,כנדרש בתקן לדרגת חשיפה .8
הצמנט היה מסוג  CEM Iוהמוסף גלניום  .698החול המודרג היה חול שטוף.
הערבול נעשה בערבל בחש באצוות של  90ליטר.
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טבלה  : 1הרכב הבטונים בסדרת תערובות הניסוי ובסדרה שנועדה לבחון תפקוד שקיל של בטונים
בדרגת החשיפה הגבוהה ביותר בסביבה ימית ,דרגה 8
תכולה ,ק"ג/מ"ק

כינוי
תערובות

צמנט

אפר
פחם

יחס מים

מוסף

מים

 /צמנט

במצב רווי יבש פנים ק"ג/מ"ק
עדש

שומשום

מודרג

תכולת

חול

מוסף,

טבעי

%

תערובות ניסוי
2711-17

389

-

7.78

164

0.42

491

300

667

415

0312-17

344

-

7.57

155

0.45

482

294

664

455

0612-17

290

160

6.38

155

0.54

483

295

665

311

מוסף
2.0%
מוסף
2.2%
מוסף
2.2%

תערובות מחקר
2602-18

344

-

7.58

155

0.45

483

295

665

456

2201-18

293

162

6.45

157

0.54

487

298

671

314

0402-18

291

121

5.82

156

0.54

484

296

667

359

0602-18

292

81

5.85

156

0.54

486

297

669

408

1202-18

293

-

6.46

157

0.54

487

298

672

505

1902-18

317

-

6.96

144

0.45

478

292

658

470

מוסף
2.2%
מוסף
2.2%
מוסף
2.0%
מוסף
2.0%
מוסף
2.2%
מוסף
2.2%

התכונות של התערובות במצב הטרי מוצגות בטבלה  .2ניתן לראות שכולן פרט לאחת היו בסומך
דומה ,בין  180ל 210 -מ"מ .החריג הבולט הוא של הרכב  ,1902-18ששם הסומך נמוך 70 ,מ"מ,
וזאת תוצאה של הצורך להקטין את תכולת הצמנט לכ  320 -ק"ג/מ"ק ולשמור על מנת מים של
 .0.45כדי לעמוד בתנאים אלה הוקטנה כמות המים מכ 155 -ק"ג/מ"ק ל –  144ק"ג/מ"ק ,תוך
שימוש באותו מוסף ובתכולה דומה.
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טבלה  :2תכונות התערובות במצב הטרי

כינוי התערובת

משקל מרחב ,ק"ג/מ"ק

סומך ,מ"מ

אוויר % ,נפח

2711-17

2436

210

2.5

0312-17

2402

210

2.4

0612-17

2365

215

2.4

2201-18

2388

210

1.8

0402-18

2379

210

2.5

0602-18

2394

195

2.0

1202-18

2417

185

2.1

1902-18

2425

70

2.1

2602-18

2405

180

2.4

 .6הכנת מדגמים ואשפרתם
המדגמים לחוזק היו קוביות של  100מ"מ ,לבדיקות בגילים של  180 ,90 ,28ו 360 -ימים.
המדגמים לבדיקת חדירות לכלורידים נוצקו כגלילים בקוטר  100מ"מ וגובה של  200מ"מ ,אשר
מהם נחתכו פרוסות בעובי של  50מ"מ .הוכנו מדגמים לבדיקות בגילים של  180 ,90 ,28ו360 -
ימים.
המדגמים נחשפו במהלך השבוע הראשון לשלושה סוגי אשפרה:


תקנית -פרוק מהתבנית לאחר יום ואח"כ  6ימים במים ,ולאחר מכן באוויר המעבדה



חלקית – פרוק מהתבנית לאחר יום ,השרייה במים פעמיים ביום למשך  10דקות במשך 6
ימים ואחסון בתנאי מעבדה



לקויה  -פרוק מהתבנית לאחר יום ,השרייה במים פעמיים ביום למשך  10דקות במשך 3
ימים ואחסון בתנאי מעבדה

 .7תוצאות
 28 7.1ימים
תוצאות של בדיקות בגיל  28ימים מוצגות בטבלאות  3ו.4 -
כדי להקל על העיון בטבלאות ניתן כינוי לכל מדגם המורכב משלושה מרכיבים ,הראשון מציין את
תכולת הצמנט ,השני את תכולת האפר והשלישי את מנת המים.
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טבלה  :3חוזקים בגיל  28ימים

חוזק ,מגפ"ס ,בתנאי אשפרה:
כינוי המדגם
תקנית

חלקית

לקויה

290C/0FA/0.54

74.3

67.0

65.2

290C/80FA/0.54

76.6

69.1

65.1

290C/120FA/0.54

74.1

67.4

65.8

290C/160FA/0.54

77.4

71.9

71.2

320C/0FA/0.45

92.1

84.4

80.7

350C/0FA/0.45

85.9

77.8

75.6

טבלה  :4מקדמי דיפוזיה (מעבר בתנאים של חוסר יציבות) בגיל  28ימים

מקדם הדיפוזיה ,מ/2שנייה ,10-12 X
בתנאי אשפרה:

תקנית

חלקית

לקויה

כינוי המדגם
290C/0FA/0.54

20.55

23.47

25.23

290C/80FA/0.54

20.28

16.53

14.21

290C/120FA/0.54

11.91

15.96

18.54

290C/160FA/0.54

10.81

15.11

18.02

320C/0FA/0.45

11.82

13.46

13.25

350C/0FA/0.45

11.58

14.02

14.33
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7.2

 90ימים

התוצאות של חוזק ומקדמי הדיפוזיה בגיל  90ימים מוצגים בטבלאות  5ו.6-
טבלה  :5חוזקים בגיל  90ימים

חוזק ,מגפ"ס ,בתנאי אשפרה:
כינוי המדגם
תקנית

חלקית

לקויה

290C/0FA/0.54

68.5

64.2

66.0

290C/80FA/0.54

73.1

66.3

65.1

290C/120FA/0.54

74.4

69.5

64.7

290C/160FA/0.54

77.7

74.0

69.9

320C/0FA/0.45

81.2

73.9

72.7

350C/0FA/0.45

77.0

73.6

70.9

טבלה  :6מקדמי דיפוזיה (מעבר בתנאים של חוסר יציבות) בגיל  90ימים

מקדם הדיפוזיה ,מ/2שנייה ,10-12 X
בתנאי אשפרה:
תקנית

חלקית

לקויה

כינוי המדגם
290C/0FA/0.54

27.9

37.0

38.2

290C/80FA/0.54

10.6

16.6

22.7

290C/120FA/0.54

7.7

12.5

15.6

290C/160FA/0.54

5.5

11.2

14.4

320C/0FA/0.45

4.9

10.6

15.2

350C/0FA/0.45

11.2

19.9

17.3
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 .8דיון
 8.1תכונות בגיל  28ימים
לצורך הדיון הוצגו התוצאות בצורה גרפית ,לנתח ראשית כל את ההשפעה של נוכחות אפר הפחם
בתנאים של אשפרה תקנית ולאחר מכן לנתח את הרגישות לאשפרה עבור ההרכבים המכילים
תכולות משתנות של אפר פחם.
בציור  2מוצגות התוצאות של החוזק והדיפוזיה של ההרכבים שעברו אשפרה תקנית.
25
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0
350C/0FA/0.45

320C/0FA/0.45

290C/160FA/0.54

290C/120FA/0.54

290C/80FA/0.54

diffusion coefficient, m2/sec X10-12

Diffusion Coeff.
28days strength

290C/0FA/0.54

ציור  :2השפעת הרכב הבטונים על החדירות לכלורידים והחוזק בגיל  28ימים; הסימון באדום
הוא של ההרכבים המכילים אפר פחם;
תערובת הבסיס הנה השמאלית בציור  ,2והרכבה  290ק"ג/מ"ק צמנט במנת מים  .0.54אליה הוספו
תכולות משתנות של אפר ,תוך שימור תכולת הצמנט והמים ,דהיינו האפר מחליף אגרגט דק.
העבידות נשארה דומה .ניתן לראות שתוספת זו גורמת להקטנה משמעותית במקדם הדיפוזיה,
כשההקטנה גדלה עם הגידול בתכולת האפר .מקדם הדיפוזיה קטן בערך בפקטור של  ,2ועבור 120
ק"ג/מ"ק של אפר הוא דומה לזה של תערובת הבטון במנת מים של  0.45הנדרשת לפי התקן לתנאים
של דרגת חשיפה של  .8עם תכולה גבוהה יותר ,של  160ק"ג/מ"ק ,מקדם הדיפוזיה אף קטן במקצת
מזו של התערובת במנת מים של .0.45
ההשפעה של האפר על החוזק (ציור  )2מצביעה על מגמות שונות ,אשר הבולטת בהן שאין השפעות
ניכרות של ההרכבים על החוזק .ההבדל בחוזק בין תערובות הבסיס המייצגות את המקסימום
והמינימום ,מנות מים של  0.54ו –  0.45הוא בין כ 75 -מגפ"ס וכ 90-מגפ"ס .הנוכחות של האפר
בהרכב עם מנת המים של  0.54נותן חיזוק קטן מאד ,למרות שהנוכחות של האפר הביאה להקטנה
בפקטור של פי  2בחדירות לכלורידים.
את ההבדל במגמות ניתן להסביר בכך שכאשר מתקרבים לחוזקים של כ 80 -מגפ"ס ,חוזק האגרגט
מתחיל להיות החוליה החלשה בשרשרת ,דהיינו ,חוזק המטריצה הצמנטית הנו דומה לזה של
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האגרגט ,ולכן חיזוק במטריצה עם אגרגט נתון אינו מביא לגידול משמעותי בחוזק הבטון .לעומת
זאת ,חדירות לכלורידים היא כולה תוצאה של תהליכים במטריצה הצמנטית ,ולכן השינוי בה מביא
לשינויים משמעותיים במקדם הדיפוזיה ,אשר אינם מלויים בשינויים משמעותיים בחוזק.
בציורים  3ו 4 -מוצגת ההשפעה היחסית של האשפרה על ערכי החוזק והחדירות לכלורידים,
הערכים באשפרה חלקית ולקויה ,יחסית לאשפרה התקנית.
1.7
poor curing

partial curing
1.6

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0
350C/0FA/0.45

290C/0FA/0.54 290C/80FA/0.54 290C/120FA/0.54290C/160FA/0.54 320C/0FA/0.45

ציור  :3השפעת האשפרה על הערכים היחסיים של החדירות לכלורידים (גידול במקדם הדיפוזיה)

relative diffusion coefficient

1.5
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relative strength decline
0.50

relative strength decline

0.45

partial

poor

0.40
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0.00
290C/0FA/0.54 290C/80FA/0.54 290C/120FA/0.54 290C/160FA/0.54 320C/0FA/0.45

350C/0FA/0.45

)(ב
Effect of curing on strength

partial

poor

strength relative to proper curing

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
290C/0FA/0.54

290C/80FA/0.54 290C/120FA/0.54 290C/160FA/0.54 320C/0FA/0.45

350C/0FA/0.45

)(א
) השפעת האשפרה על הערכים היחסיים של החוזק (א) והשיעור היחסי של ההקטנה בו (ב:4 ציור
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מציורים אלה ניתן לראות שלאשפרה השפעה קטנה מאד על החוזק (ציור  :)4כ 10% -ירידה בחוזק
באשפרה חלקית וכ10 -עד  15%ירידה באשפרה לקויה .לא ניכרים הבדלים בהשפעת האשפרה על
הרכבים עם וללא אפר פחם.
לעומת זאת ניכרת השפעה ניכרת של האשפרה על החדירות (ציור  :)3בתערובות במנת מים של ,0.54
עם וללא אפר ,חל גידול במקדם הדיפוזיה בשיעור של כ 30 -עד  40%באשפרה חלקית ובכ  40-עד
 60%באשפרה לקויה .ניכרת מגמה להשפעה ניכרת יותר בנוכחות האפר כאשר האשפרה הלקויה,
ופחות באשפרה החלקית.
לעומת ההשפעה המשמעותית של האשפרה על החדירה בהרכבים במנת מים של  ,0.54בולטת
השפעה הרבה יותר קטנה במנת מים של  ,0.45שהיא בטווח שבין  10ל 15% -ללא הבדל משמעותי
בין אשפרה חלקית ולקויה.
 8.2תכונות בגיל  90ימים
הדיון בתכונות בגיל  90ימים נעשה תוך השוואה לאלה של  28ימים.
 8.2.1מקדמי דיפוזיה
ההערכה של השפעת אפר הפחם נעשתה תוך השוואה לתערובות הבקרה אשר בהן תכולת המים
והעבידות היו זהות ,דהיינו  155ק"ג מים למ"ק בטון וסומך של כ 200 -מ"מ.
מקדמי הדיפוזיה בגילים של  28ו 90 -ימים באפשרה תקנית מוצגים בציור .5
30

20
15
10
5

diffusion coefficient, m2/sec X10-12

28 days
90 days

25

0
350C/0FA/0.54

290C/160FA/0.54

290C/120FA/0.54

290C/80FA/0.54

290C/0FA/0.54

ציור  :5מקדמי הדיפוזיה בגילים של  28ו 90-ימים באשפרה תקנית
המגמה הבולטת בציור  5היא שבתערובות עם אפר הפחם מקדם הדיפוזיה קטן בפרק הזמן שבין
 28ו 90 -יום ,בשעה שהמקדם בתערובת הבקרה ,זו עם  290ק"ג צמנט למ"ק וזו עם  350ק"ג צמנט
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למ"ק נשאר למעשה ללא שינוי .באופן יחסי ההקטנה הנה גדולה יותר ככל שתכולת האפר גדולה
יותר ,כפי שרואים בצורה בולטת בציור .6
1.6
1.4
1.2
1.0

0.6

D90/D28

0.8

0.4
0.2
0.0
350C/0FA/0.54

290C/160FA/0.54

290C/120FA/0.54

290C/80FA/0.54

290C/0FA/0.54

ציור  :6היחס בין מקדמי הדיפוזיה בגילים של  90ו 28 -ימים באפשרה תקנית
ההקטנה במקדם הדיפוזיה בין  28ל 90 -ימים ,אשר מגיעה עד לכדי  50%בתערובת עם  160ק"ג
אפר פחם מצביעה על כך שהריאקציה הפוצולנית ממשיכה להתקדם למרות שהמדגמים נמצאים
בתנאי יובש החל מגיל  7ימים .ההסבר האפשרי לכך הוא שבתוך הבטון נשארת רטיבות במידה
מספקת כדי לאפשר תהליך זה .ייתכן וזה קשור בצפיפות הגבוהה של המערכת (בטון בעל חוזק גבוה
של  80מגפ"ס) ,ועל כן המגמה המתגלה כאן לא בהכרח תתקיים בבטונים בחוזקים רגילים.
ההסבר הזה עולה בקנה אחד עם התצפיות המוצגות בציורים  7ו 8 -בדבר ההשפעה של אשפרה
חלקית ולקויה על ערכי הדיפוזיה בגילים של  28ו 90 -ימים .ניתן לראות שבאשפרה חלקית ולקויה
ערכי מקדמי הדיפוזיה בגיל  28ימים הנם קצת יותר גדולים ממדגם הבקרה של  350ק"ג צמנט
למ"ק ,אך ב 90 -יום הם קטנים בשעה שהערך של מדגם הבקרה נשאר ללא שינוי או אף קצת גדל.
בגיל זה הערכים של מקדמי הדיפוזיה של הבטונים עם אפר הפחם נמוכים מזה של מדגם הבקרה
בתנאי אשפרה חלקית; באשפרה לקויה מקדמי הדיפוזיה של הבטונים עם  120ו 160 -ק"ג אפר
למ"ק בטון נמוכים יותר מהבקרה .מגמות אלה ניתנות כאמור להסבר בצפיפות הגבוהה של
הבטונים ,אשר מאפשרת כנראה השארות של תכולת רטיבות מספקת להמשך התהליך הפוצולני
גם בסביבה חיצונית יבשה.
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partial curing
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ציור  :7מקדמי הדיפוזיה בגילים של  28ו 90 -יום באשפרה חלקית

poor curing

45

90 days

35
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diffusion coefficient, m2/sec X10-12

28 days

40

0
350C/0FA/0.54

290C/120FA/0.54 290C/160FA/0.54

290C/80FA/0.54

290C/0FA/0.54

ציור  :8מקדמי הדיפוזיה בגילים של  28ו 90 -יום באשפרה לקויה
ההשפעה היחסית של האשפרה על מקדמי הדיפוזיה מתוארת בציור  ,9עבור גיל של  90ימים .יחסית
לאשפרה תקנית ,אשפרה חלקית גורמת לגידול במקדם הדיפוזיה בפקטור של כ 1.6 – 1.5 -ובפקטור
של כ 2 -עד  2.5באשפרה לקויה .ההשפעות הנן דומות בהרכבי הבטונים השונים ,ובפיזור הקיים
בהשפעות הללו קשה למצוא מגמה ברורה של השפעת ההרכב.
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90 days results
3.5
poor curing

partial curing
3.0

2.0
1.5
1.0
0.5

relative diffusion coefficient
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0.0
320C/0FA/0.45

350C/0FA/0.45

290C/160FA/0.54

290C/120FA/0.54
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290C/0FA/0.54

ציור  : 9מקדמי הדיפוזיה באשפרה חלקית או לקויה יחסית למקדם הדיפוזיה באשפרה תקנית,
בגילים של  28ימים
השוואה בין מדגמי הבקרה במנת מים של ( 0.45ציור  )10מצביעה כצפוי על מקדם דיפוזיה דומה
בגיל של  28ימים .יחד עם זאת ,בגיל של  90ימים ,המקדם של תערובת הבקרה עם  320ק"ג צמנט
למ"ק מראה על ירידה של קרוב לכ ,50% -שהיא בלתי צפויה .ההבדל בין התערובות הוא בעיקר
בתכולת המים ,שהיא קטנה יותר בבטון הבקרה עם  320ק"ג צמנט למ"ק ,והסומך שלו שונה באופן
ניכר ,שקיעה במבחן החמיטה של  70מ"מ לעומת כ 200 -מ"מ בבטון הבקרה .קשה להניח שהבדלים
אלה יכולים להסביר את הירידה במקדם הדיפוזיה בגיל  90ימים .על כן יש לחזור על הבדיקה של
בטון זה .התוצאות שיתקבלו בגיל  180ימים אולי יבהירו סוגיה זו.
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ציור  :10מקדמי הדיפוזיה בתערובת הבקרה במנת מים של  0.45השונות בתכולת המים והצמנט,
ובסומך
 8.2.2חוזק לחיצה
חוזק הלחיצה בגילים של  28ו 90 -יום מוצגים בציור  .11ניתן לראות שלא היו שינויים משמעותיים
בחוזקים בין שני הגילים ,אם כי נצפתה מגמה לירידה קלה בחוזק בגיל  90ימים במדגמי הבקרה
ללא אפר ,אלה שבמנת מים של  0.54וגם אלה שבמנת מים של  .0.45מגמה כזו נצפית לעיתים
בבטונים רגילים ואין לה הסבר חד משמעי .מבחינה מעשית אין לה משמעות.
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ציור  :11חוזק בגילים של  28ו 90 -יום באשפרה תקנית
מעניינת במיוחד היא ההשוואה בין השפעת הגיל על החוזק במדגמים עם אפר הפחם .למרות
שהחוזק איננו משתנה בטווח גילים אלה ,מקדם הדיפוזיה קטן באופן משמעותי .ניתן לשער שהבדל
זה במגמה הוא תוצאה של שינויים במבנה הפנימי עקב הריאקציה הפוצולנית בבטון מעולה:
הריאקציה המתרחשת בטווח גילים אלה איננה משנה באופן מהותי את תכולת החללים ועל כן
החוזק נשאר דומה ,בשעה שפילוג הנקבים משתנה ,בעיקר כנראה הרצף בין הנקבים ,כך שדי
בריאקציה פוצולנית בהיקף קטן כדי לנתק את הרצף ,במיוחד בבטון שהוא מלכתחילה צפוף.
ההשפעה של האשפרה על ההקטנה בחוזק יחסית לאשפרה תקנית מתוארת בציורים  12ו 13 -עבור
 28ו 90 -ימים ,בהתאמה .בגיל של  28ימים הירידה היחסית בחוזק היא בטווח של כ 10 -עד 15%
ובגיל  90ימים בטווח שבין כ 5 -עד  ,10%ללא מגמה ברורה התלויה בהרכב הבטונים.
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ציור  :12הירידה היחסית בחוזק כתוצאה מאשפרה חלקית או לקויה בהשוואה לאשפרה תקנית
בגיל של  28ימים
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0.05
0.00
350C/0FA/0.54

320C/0FA/0.45

290C/160FA/0.54

290C/120FA/0.54

290C/80FA/0.54

290C/0FA/0.54

ציור  :13הירידה היחסית בחוזק כתוצאה מאשפרה חלקית או לקויה בהשוואה לאשפרה תקנית
בגיל של  90ימים
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 .9סיכום ומסקנות
במסגרת המחקר הנוכחי נבחנה היעילות של אפר הפחם לשיפור הקיים של בטונים בדרגות חשיפה
גבוהות ,דרגה  ,8אשר בהן מנת המים הנדרשת הנה  .0.45הבטונים העומדים בתנאים אלה הם
בדרגת חוזק של  90 – 80מגפ"ס ,ועל כן ההתנהגות שלהם הנה דומה באופייה לזו של בטונים חזקים.
אפר הפחם שולב בתכולות שונות בבטונים עם מנת מים של  0.54ותפקודו בתנאי פריזה אלה הושווה
לבטונים במנת מים של  0.45ללא אפר פחם ,על ידי קביעת מקדם הדיפוזיה לכלורידים והשתנותו
על פני זמן 28 ,ו 90 -ימים בשלב זה של העבודה .האשפרה התקנית הייתה רגילה ,שבוע ימים במים,
וכן נבחנה השפעת האשפרה על ידי אשפרה חלקית או לקויה ,של סימולציה של  6ימי התזה או
שלושה ימי התזה ,בהתאמה.
ההשפעה של אפר הפחם על החוזק הייתה קטנה ,בכל תנאי האשפרה .תצפית זו ניתנת לייחוס לכך
שמדובר בבטונים חזקים ,אשר בהם החוליה החלשה נוטה להיות האגרגטים ועל כן לשינויים
באיכות המטריצה בתחומים אלה השפעה קטנה .אשפרה לקויה או חלקית גרמה לירידה בחוזק
בשיעור שבין  5ל 10% -ללא הבדל בולט בין הבטונים עם וללא אפר פחם.
לעומת זאת ,לנוכחות של אפר הפחם הייתה השפעה ניכרת על הקטנת מקדם הדיפוזיה ,והשפעה זו
הייתה גדולה יותר בגיל  90יום בהשוואה לגיל של  28ימים .את אפייה של השפעה זו ניתן לסכם
באמצעות תיאור גרפי של מקדמי הדיפוזיה בתלות במנת המים והגיל ,ציור .14

ציור  :14מקדמי הדיפוזיה במנות מים שונות בהשוואה לעקום של FIB
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העקום המקווקו הוא הקשר שבין חוזק למקדם הדיפוזיה לכלורידים בגיל של  28ימים בבטון
מצמנט רגיל  CEM Iכפי שמומלץ ע"י האגודה האירופית  .FIB3הנקודות הניסיוניות של בטוני
הבקרה מתאימות לקו זה ,כאשר לגיל 28 ,ו 90 -יום אין כמעט השפעה עליהן .ההשפעה של נוכחות
אפר בבטונים עם מנת מים לצמנט של  0.54בתלות בתכולת האפר והגיל מוצגת על הגרף הזה ,וניתן
לראות בברור את השפעתן על הקטנת מקדם הדיפוזיה ,שהולכת וגדלה עם תכולת האפר והגיל.
מתוך עקום זה ניתן לחשב את מקדם היעילות של האפר לחדירת כלורידים ,והערכים המתקבלים
הם  0.44 ,0.39 ,0.33עבור תכולות אפר של  120 ,80ו 160 -ק"ג למ"ק בטון בגיל  28ימים ,בהתאמה,
ו 1.12 ,0.98 ,0.99 -עבור  120 ,80ו 160 -ק"ג אפר למ"ק בטון בגיל  90ימים בהתאמה.
אשפרה חלקית ולקויה גרמה לגידול במקדם הדיפוזיה בשיעור שבין  40ל 50% -אך גידול זה היה
דומה במדגמי הבטון עם וללא אפר .מכאן נובע שהחשש שאשפרה לקויה תגרום לנזק גדול יותר
בבטונים עם אפר פחם מאשר בבטונים רגילים איננה מתממשת בתנאים אלה .ההסבר לכך הוא
שבטווח זה של דרגות חשיפה הבטונים כולם הם בטונים חזקים וצפופים ועל כן ,למרות שהם
מוחזקים בתנאי יובש ,נשמרת בתוכם רטיבות המאפשרת את המשך התהליך הפוצולני .מנגנון זה
יכול גם להסביר את ההקטנה של מקדם הדיפוזיה על פני זמן ,תופעה שלא נצפתה בבטון הבקרה
מהצמנט הרגיל.
התוצאות במחקר זה ,אשר בהן החוזק של ההרכבים השונים הוא די דומה ,למרות שיש ביניהם
הבדלים משמעותיים במקדמי הדיפוזיה ,ממחישות עד כמה אמת המידה של החוזק איננה יכולה
לשמש כאמצעי לבקרת איכות של קיים .בנוסף ,התוצאות ממחישות שהרגישות לאשפרה הנה
הרבה יותר חזקה לגבי פרמטרים של קיים ,גידול של כ 50% -במדגם הדיפוזיה ,לעומת השפעה
קטנה יותר על החוזק ,הקטנה של כ.10% -
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נספח
שימוש באפר פחם לייצור בטונים עמידים בתנאי סביבה קשים:
הנחיות לתכן הבטון
 .1רקע
ההיקף הגדול של מבני תשתית המוקמים כיום בארץ והצפויים בשנים הבאות מעלה את הצורך
בייצור בטונים בעלי קיים משופר בתנאי סביבה קשים ,או קיים למשך פרקי זמן ארוכים של 100
שנים ויותר במבני תשתית מיוחדים דוגמת מנהרות.
התקנים המקובלים בארץ ובעולם לתכן בטונים בסביבות כאלה הם מרשמיים ,כאשר ההנחה בערכי
התכן הנקבעים שם הם משך חיים של  50שנים .הדרישות המרשמיות בתקנים הן של מנת מים
מרבית ותכולת צמנט מזערית  ,והן מלוות בדרישות לעובי כיסוי מינימלי על הפלדה .ניתן להגיע
להרכבים יעילים יותר על ידי שימוש באפר פחם להקטנת תכולת הצמנט ובכך להגיע לבטון שווה
ערך אשר הרגישות לסדיקה בו עקב מאמצים תרמיים הנה נמוכה ,או בטונים מעולים יותר אשר
מאפשרים להאריך את משך חיי השרות.
שיפורים דומים ניתן גם להשיג על ידי תוספים אחרים דוגמת סיגים ומיקרוסיליקה ,אך במקרים
אלה מדובר בחומרים מיובאים בשעה שאת אפר הפחם ניתן לקבל בארץ בשריפה של פחם לייצור
חשמל בתחנות הכח .המגמה להקטין את השימוש בפחם להפקת חשמל תוביל גם להקטנת כמות
אפר הפחם בארץ ולאור זאת יש יתרון למקד את הניצול שלו עבור שימושים אשר בהם נדרשים
בטונים מעולים יותר להבטיח חיי שרות נאותים .ביישומים אלה הערך המוסף שלו הנו גבוה יותר,
במיוחד שיש בכך כדי לחסוך ביבוא של חומרי לוואי מחו"ל.
המסמך הנוכחי נועד על כן לתת בידי המתכנן כלים לתכן של בטונים עם אפר פחם המיועדים לייצור
בטון מעולה יותר שנועד לעמוד בתנאי סביבה קשים יותר או למשך חיי שרות ארוכים במיוחד.
 .2מתודולוגיות לתכן של בטון עם אפר פחם

בתקינה הבינלאומית מקובלות כיום שתי גישות לתכן של בטונים לקיים אשר ניתן ליישם אותן
לתכן של בטונים מעולים עם אפר פחם :התפקודית החלקית והתפקודית המלאה.
הגישה התפקודית החלקית מבוססת על העיקרון של תפקוד שקיל ,דהיינו בטון עם אפר פחם אשר
ייתן תפקוד דומה לבטון שהרכבו נקבע בצורה מרשמית בתקן הרגיל ,דהיינו מנת מים מרבית
ותכולת צמנט מזערית .המסמך המוביל ברוח זו הוא  ]1[ CEN 16563אשר אליו מפנה התקן
המרשמי לבטונים .]2[ EN 206
הגישה התפקודית המלאה מבוססת על קביעת ערכים גבוליים לכשל עקב בלייה ,וחישוב משך הזמן
(חיי שרות) עד שהם מתהווים בבטון המזוין .החישוב מתבסס על מודלים מקובלים המתארים
בצורה כמותית תהליכי חדירה של גורמים אגרסיביים כתוצאה מתנאי סביבה ("עומסים
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סביבתיים") ,כאשר ההתנגדות לחדירתם תלויה באיכות הבטון ועובי הכיסוי ("התנגדות") ,כפי
שמתואר בצורה סכמטית בציור .1

ציור  :1תיאור סכמטי של חישוב משך חיי שרות בהתבסס על הקשרים של עומס סביבתי ( )Sבתלות
בזמן וההתנגדות לגורמים אגרסיביים ( ,)Rכאשר פונקציית ההתנגדות היא בעיקר תוצאה של
תכונות הבטון ועובי הכיסוי
המסמך הנוכחי נועד לגבש אומדנים של קריטריונים טכנולוגיים שיוכלו לשמש כבסיס לניתוח
כלכלי של היתרונות לשימוש באפר פחם לייצור בטונים .הקריטריונים הטכנולוגיים מבוססים על
האפשרות לחיסכון בצמנט בבטון כאשר אפר הפחם משמש כתחליף לחלק מהצמנט ,או להארכת
משך חיי השרות של הבטון כאשר האפר משמש כתחליף לחול והתוספת שלו איננה מלווה בהקטנת
תכולת הצמנט.
הקשרים  Rו S -שבציור  1ניתנים לתיאור באמצעות מודלים שונים אשר החשובים שבהם הם אלה
המתארים את תהליכי הקרבונציה והחדירות לכלורידים אשר גורמים לקורוזיה של הפלדה בבטון
מזוין.
את החדירות לקרבונציה ניתן לאפיין באמצעות מקדם לחדירות ,R ,שמכונה התנגדות לקרבונציה.
ניתן לחשב את משך חיי שרות בתלות במקדם :R

()1

Xc(t) = [2∙ke∙kc∙R-1ANC,0 ∙Cs]1/2 ∙ W(t) ∙ (t)1/2
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 - Xcעומק החדירה
 - tזמן
 - Rמקדם ההתנגדות לקרבונציה (חדירות)
 – kמקדמי קשר
 – Csריכוז דו תחמוצת הפחמן באוויר
) – W(tפונקציה המתייחסת לתנאי אקלים ,בעיקר טמפרטורה
את משוואה ( )1נהוג גם לתאר בצורת קשר פשוט יותר בין עומק הקרבונציה ,Xc ,ושורש ריבועי של
הזמן ,כאשר המקדם  kבמשוואה נקבע באופן אמפירי בהתבסס על בדיקות מואצות:

()2

Xc(t) = k (t)1/2

את תהליך חדירת הכלורידים ניתן לתאר באמצעות משוואת הדיפוזיה ,כאשר משך חיי השרות עד
להתחלת הקורוזיה של הפלדה (דה-פסיבציה) נקבע כאשר ריכוז הכלור על פני הפלדה מגיע לערך
קריטי הגורם לדה-פסיבציה של הפלדה:
)(3

]

𝑎
2(𝐷∗𝑡)1/2

Ccrit = C (x=a; t) = Co [1-erf

 - Ccritריכוז כלור קריטי הגורם לדה-פסיבציה של הפלדה
 - Coריכוז הכלורידים על פני הבטון
 - aכיסוי הפלדה בבטון
 - tמשך חיי השרות
 - Dמקדם הדיפוזיה האפקטיבי של הבטון
 – erfפונקציית השגיאה
 .3הגישה התפקודית החלקית
הגישה התפקודית החלקית מבוססת על עקרונות התפקוד השקיל ,דהיינו על השוואת התפקדו של
הבטון המכיל אפר פחם לבטון תקני העונה על הדרישות המרשמיות של התקן .התקן המרשמי מציג
דרישות למנת מים מרבית ותכולת צמנט מזערית ,לדוגמא התקן האירופאי לבטון  ]2[ EN206או
התקן הישראלי ת"י .]3[ 118

31

הרכבים טיפוסיים לפי התקן הישראלי לעמידה בקרבונציה ובחדירות לכלורידים הם:
 תערובת טיפוסית לתנאי פריזה לקרבונציה 250 :ק"ג צמנט 150 ,ליטר מים ,מנת מים ;0.60
מתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י ( 118בטון ,דרישות תפקוד וייצור) ,עבור פריזה באזורים
שהם מעבר לרצועת החוף של  1000מטר (דרגות חשיפה  2עד .)4
 תערובת טיפוסית לתנאי פריזה לכלורידים 320 :ק"ג צמנט 160 ,ליטר מים ,מנת מים ;0.50
מתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י ( 118בטון ,דרישות תפקוד וייצור) ,עבור פריזה באזורי
החוף עד לטווח של  1000מטר מהחוף (דרגות חשיפה .)6 – 5

גישת התפקוד השקיל מבוססת על בדיקות השוואתיות אשר בהן קובעים את הרכב התערובת עם
אפר פחם אשר תיתן התנהגות דומה לזו של הבטון המרשמי כמפורט לעיל .מאחר והפרמטר
הדומיננטי המבטיח את תפקוד הבטון המרשמי הוא מנת המים לצמנט ,W/C ,מגדירים עבור
תערובת הבטון עם אפר הפחם מנת מים אקוויוולנטית ,אשר בה התרומה של אפר הפחם מבוטאת
באמצעות מקדם יעילות ,k ,לפי ההגדרה שלהלן:
)(4

[W/(C + k•A)]fly ash concrete = [W/C] prescriptive concrete

 – Wתכולת המים בבטון
 – Cתכולת הצמנט בבטון
 – Aתכולת האפר בבטון
 – kמקדם היעילות של אפר הפחם
הנחיות לגבי הבדיקות לקביעת ההתנהגות השקילה מוצגות במסמך האירופאי [.]1
הבסיס לכל אלה הוא קביעת הקשר בין מנת המים והתכונה הרלוונטית בבטון מצמנט רגיל אשר
אליו משווים את הבטון עם אפר הפחם.
דוגמאות לקשרים אלה עבור מקדם הקרבונציה (משווה  )1ומקדם הדיפוזיה (משוואה  )3מוצגים
בציורים  2ו 3 -בהתבסס על נתונים של  ,]4[ FIBטבלאות  1ו – .2
הקשר בין מקדם ההתנגדות (חדירות) לקרבונציה ובין מנת המים:
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16
14
y = 0.1927e7.1229x
R² = 0.9888

10
8
6
4

מקדם חדירהR ,

12

2

0
0.65

0.6

0.55

0.5

0.45

0.4

0.35

מנת מים
ציור  :2קשר בין מקדם חדירה במשוואת הקרבונציה (משוואה  )1ובין מנת המים בצמנט מסוג
 CEMIלפי המודל קוד האירופי []4
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y = 0.9474e5.4874x
R² = 0.9737

20
15
10
5

מקדם הדיפוזיה10-12 * ,D ,

25

0
0.65

0.6

0.55

0.5

מנת מים

0.45

0.4

0.35

ציור  :3קשר בין מקדם הדיפוזיה האפקטיבי במשוואת הדיפוזיה (משוואה  )3ובין מנת המים
בצמנט מסוג  CEMIלפי המודל קוד האירופי []4
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טבלה  :1מקדמי ההתנגדות לקרבונציה (משוואה  )1בתלות במנת המים בצמנט מסוג CEM I 42.5
לפי המודל קוד האירופי []4

])RACC,0-1 [(mm²/s)/(kgCO2/m³
במנת מים של:
0.60

0.55

0.50

0.40 0.45

13.4

9.8

6.8

3.1

5.2

טבלה  :2מקדמי הדיפוזיה האפקטיביים לחדירת כלורידים (משוואה  )3בתלות במנת המים בצמנט
מסוג  CEM I 42.5לפי המודל קוד האירופי []4
מקדם הדיפוזיה ,m2/s ,במנת מים של:
0.60

0.55

0.50

0.45

0.40

25.0x10-12

19.7x10-12

15.8x10-12

10.0x10-12

8.9x10-12

עבור אפר פחם מוצגים בספרות הבינלאומית מקדמי יעילות הנעים בדרך כלל בטווח שבין  0.25עד
 ,1.00כאשר הטווח הנמוך יותר הוא עבור קרבונציה והגבוה יותר עבור חדירת כלורידים .בהתבסס
על מחקר שנעשה בארץ [ ]5ניתן להציב ערך של מקדם יעילות של  0.50כאומדן סביר לאפיון כללי
של מרבית סוגי אפר הפחם המשולבים עם צמנט המיוצר בארץ ,גם עבור חוזק וגם עבור מקדמי
החדירה .מקדם זה אומץ גם בתקן הישראלי [.]3
הגישה התפקודית החלקית מאפשרת חישובים השוואתיים (להבדיל מחישוב כמותי של משך חיי
השרות) וניתן באמצעותה לגבש אומדנים טכנולוגיים להרכבי בטון עם אפר עבור שני תרחישים:
תרחיש א :אפר הפחם מחליף חלק מהצמנט תוך שימור מנת מים אפקטיבית (דהיינו מנת מים
אפקטיבית זהה לבטון מצמנט פורטלנד בלבד ולבטון שבו חלק מהצמנט מוחלף באפר); החיסכון
במקרה זה הוא תוצאה של הקטנת תכולת הצמנט.
תרחיש ב :האפר מחליף חול ובכך מתקבל בטון בעל מנת מים אפקטיבית נמוכה יותר ,אשר
החדירות שלו לגורמים אגרסיביים היא קטנה יותר .החיסכון במקרה זה הוא תוצאה של הגידול
במשך חיי השרות ,אשר אותו ניתן להעריך באמצעות מודלים הנדסיים כדוגמת אלה המוצגים
בהנחיות של .]4[ FIB
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 דוגמא לחישוב החיסכון בצמנט (תרחיש א):
עבור מקדם יעילות של אפר של  0.50ותכולת אפר של  100ק"ג/מ"ק ,החיסכון הפוטנציאלי הוא 50
ק"ג לכל מ"ק בטון .יחד עם זאת ת"י  118מגביל את הפחתת תכולת הצמנט בגבולות של 40 – 20
ק"ג/מ"ק ,בתלות בדרגת החשיפה וסוג הצמנט.
 דוגמאות לחישוב הארכת משך חיי השרות היחסי (תרחיש ב):
בתרחיש זה האפר משמש כתחליף לחול תוך שמשמרים את תכולת הצמנט בבטון .כתוצאה מכך
קטנה מנת המים האפקטיבית.
החישוב במקרה זה הוא שונה עבור קרבונציה ועבור חדירת כלורידים:
 קרבונציה :מתוך משוואה ( )1ניתן לקבוע שמשך חיי השרות היחסי של הרכבים בשתי מנות
מים שונות הוא היחס בין השורש הריבועי של מקדמי החדירה בשתי מנות המים.
 חדירת כלורידים :מתוך משוואה ( )3ניתן לקבוע שמשך חיי השרות היחסי של הרכבים
בשתי מנות מים שונות הוא היחס שבין מקדמי הדיפוזיה בשתי מנות המים.

עבור מקדם יעילות של האפר של  0.50ותכולת אפר של  100ק"ג/מ"ק ההארכה של משך חיי השרות
של בטונים העומדים בדרישות המרשמיות של התקן לקרבונציה (מנת מים  )0.60וחדירת כלורידים
(מנת מים  )0.50יתקבלו התוצאות הבאות:
 קרבונציה :מנת המים האפקטיבית קטנה מ 0.60-ל .0.50 -בהתבסס על תחשיב לפי השינוי
במקדם החדירות (משוואה  1והקשר שבציור  ,)2משך חיי השרות יגדל ב( 43% -שורש של
היחס בין מקדמי ההתנגדות לחדירות של  ,2.04בין המקדמים במנות מים של  0.60ו,0.50 -
ציור )2
 חדירת כלורידים :מנת המים האפקטיבית קטנה מ 0.50 -ל 0.43 -ובהתבסס על תחשיב לפי
השינוי במקדם הדיפוזיה (משוואה  3והקשר שבציור  ,)3משך חיי השרות יגדל ב( 46% -יחס
של  0.69בין מקדמי הדיפוזיה במנות מים של  0.50ו ,0.43 -ציור )3

כאמור ,דרך חישוב זו המבוססת על השוואה איננה מאפשרת קביעה ישירה של משך חיי השרות
אלא רק את היחס בהשוואה לבטון הבסיס המרשמי .עבור ההנחה הקיימת בתקן המרשמי שמשך
חיי השרות עבור תכן הבטון לפי התקן הוא  50שנה ,הרי משך חיי השרות בתערובת עם אפר הפחם
עבור מקדם יעילות של  0.50יהיה גדול ב 21.5 -וב 23 -שנים עבור קרבונציה וחדירת כלורידים,
בהתאמה.
דוגמת החישוב כאן היא עבור מקדם יעילות של  0.50המקובל בתקן .מקדם זה יכול להיות שונה
בתלות באפר הפחם ובצמנט ויש להניח שהוא יהיה גדול יותר עבור חדירת כלורידים.
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 .4הגישה התפקודית המלאה
הגישה התפקודית המלאה מבוססת על קביעת משך חיי השרות (משך הזמן עד תחילת קורוזיה או
התקדמות קורוזיה המסכנת את המבנה – מצב גבולי) באמצעות קשרים כמותיים דוגמת משוואות
 1עד  ,3הנותנות תיאור כמותי לתהליכים המתוארים בצורה סכמטית בציור  .1קשרים אלה
מבוססים על כימות העומס הסביבתי והשתנותו על פני זמן ,וזאת מול ההתנגדות של הבטון לעומס
זה אשר מוצאת את ביטוייה בטיב הבטון (מקדמי חדירה לקרבונציה  -משוואה  ,1מקדם דיפוזיה
לחדירת כלורידים – משוואה  )3ועובי כיסוי הבטון על הפלדה.
מבחינת תכן הבטון לקיים הפרמטר הקובע הוא מקדם החדירות או הדיפוזיה הנדרש כדי לקבל את
משך חיי השרות המתוכנן עבור עובי כיסוי מתוכנן .עבור בטון מצמנט רגיל ,ללא תוספים ,ניתן
להתבסס בתכן הבטון על קשרים בין מקדם החדירה הרלוונטי ומנת המים ,כמתואר בציורים  2ו-
 .3לצורך קביעת הרכב הבטון בנוכחות אפר פחם יש להביא בחשבון את השפעת האפר על המקדמים
הללו ,וזה יטופל בנפרד עבור קרבונציה ועבור חדירת כלורידים.
 4.1קרבונציה
השפעת אפר פחם ותוספים אחרים על איכות הבטון לעמידות בקרבונציה מתוארת במסמך המודל
קוד של  .]4[ FIBההמלצות במסמך זה למקרה שאין נתונים נוספים מוצגים בטבלה  ,3כאשר
הערכים בטבלה מבוססים על נתונים שפורסמו בספרות לגבי בטון מצמנט רגיל ומצמנט סיגים
( CEM III/Bהמכיל  20עד  34%סיגים ו 66% -עד  80%קלינקר) ובטונים מצמנט רגיל עם תוספת
של  22%אפר פחם או  8%מיקרוסיליקה ממשקל הצמנט .הטבלה נותנת את הערכים של ,1/R
דהיינו ככל ש הערך בטבלה נמוך יותר ההתנגדות גדולה יותר .ניתן לראות מהטבלה ואת ההשפעה
החיובית של אפר פחם אשר עבורו ההנחה היא מקדם יעילות של  ,0.50ואת ההשפעה הגדולה עוד
יותר של מיקרוסיליקה אשר עבורה מקדם היעילות הוא  .2לעומת זאת ,בצמנט  ,III/Bשהוא צמנט
סיגים ,ההתנגדות לקרבונציה נמוכה בהרבה מזו של צמנט רגיל.
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טבלה  : 3מקדמי ההתנגדות לקרבונציה בתלות במנת המים ובהרכב החומר המקשר ,מתוך מודל
קוד האירופי [ :]4צמנט רגיל ( ,)CEM I 42.5Rתוספת של  22%אפר פחם ( CEMI
 ,)42.5R+22%FAתוספת של  8%מיקרוסיליקה ( ,)CEMI 42.5R+8%SFצמנט סיגים ( CEM
)III/B 42.5
סוג הצמנט

])RACC,0-1 [(mm²/s)/(kgCO2/m³
במנת מים אקוויוולנטית של:
0.60

0.55

0.50

0.40 0.45

0.35

13.4

9.8

6.8

5.2

3.1

-

CEM I 42.5R

8.3

6.5

2.4

1.9

0.3

-

CEM I 42.5R + 22% FA

-

16.5

-

-

5.5

3.5

80.0

44.3

26.6

16.9

8.3

-

)(k=0.5
CEM I 42.5R + 8% SF
)(k=2.0
CEM III/B 42.5

 4.2כלורידים
הפרמטרים המאפיינים את הבטון בהקשר של עמידות בפני קורוזיה הנגרמת על יד חדירת
כלורידים ,כפי שבאים לידי ביטוי במשוואה  ,3הם משני סוגים :מקדם הדיפוזיה אשר מביא לידי
ביטוי את איכות כלל הבטון ותכולת הכלור הקריטית הנותנת ביטוי לאינטראקציה שבין הבטון ופני
הפלדה בכל הקשור לשמירה על הפסיבציה של הפלדה .ככל שערך זה גבוה יותר פילם הפסיבציה
יציב יותר.
בדרך כלל מקובל בחישובים הנדסיים שהערך של תכולת הכלור הקריטית הנו קבוע ובלתי תלוי
בטיב הבטון אלא רק בתכולת הצמנט שבו ,ומקובל שהוא נע בטווח שבין  0.2עד  0.4%ממשקל
הצמנט בבטון .יחד עם זאת בשנים האחרונות יש מספר עבודות המצביעות על כך שערך זה איננו
בהכרח קבוע ויכול לנוע בטווח רחב ,ולהרכב הצמנט ולנוכחות של תוספים דוגמת אפר פחם
ומיקרוסיליקה יכולה להיות השפעה עליו .בספרות מדווח שהערך של תכולת הכלור הקריטית קטן
עם הגידול בתכולת אפר הפחם ,אך הירידה הנה קטנה יחסית ובדרך כלל איננה יורדת אל מתחת
לערכים הקריטיים של  0.2עד  0.4%ממשקל הצמנט [ .]6-9יתרה מכך ,כאשר משקללים את
ההשפעה של הירידה בתכולת הכלור הקריטית מול הגידול בהתנגדות לחדירת כלורידים כתוצאה
מהקטנת מקדם הדיפוזיה ,הרי ההשפעה של השינויים במקדם הדיפוזיה הם הדומיננטיים [ .]8על
כן מקובל להעריך את השפעת הרכב הבטון רק באמצעות ההשפעה על מקדם הדיפוזיה כאשר הערך
של תכולת הכלור הקריטי הנו קבוע .הערך המקובל לפי המודל קוד האירופי [ ]4הוא  0.2%ממשקל
הצמנט ,לפי ההנחיות היפניות [ 1.2 ]10ק"ג/מ"ק בטון ולפי מפרטים מקובלים בארה"ב []12,11
 0.05%ממשקל הבטון .שלושת הערכים הללו אינם שונים באופן מהותי אם מתרגמים את כולם
לבסיס דומה של משקל הכלור בבטון.
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מכאן ,שאת השפעת אפר הפחם יש לכמת בעיקר באמצעות השפעתה על מקדם הדיפוזיה
שבמשוואה .3
ההנחיות של המודל קוד האירופי מציגות ערכים שניתן לעשות בהם שימוש במקרים שבהם אין
נתונים מקומיים ,טבלה  .4גם כאן ההנחיות של  FIBמבוססות על מקדם יעילות של  0.50לאפר
פחם כפי שמקובל בתקן הישראלי.
טבלה  :4מקדמי דיפוזיה אפקטיביים לחדירת כלורידים בתלות במנת המים ובהרכב החומר
המקשר ,מתוך המודל קוד האירופי [ :]4צמנט רגיל ( ,)CEM I 42.5Rתוספת של  22%אפר פחם
( ,)CEMI 42.5R+22%FAתוספת של  8%מיקרוסיליקה ( ,)CEMI 42.5R+8%SFצמנט סיגים
()CEM III/B 42.5
סוג החומר המקשר בבטון

מקדם הדיפוזיה m2/s ,במנת מים אקיוויוולנטית של:
0.60

0.55

0.50

0.45

0.40

0.35

25.0x10-12

19.7x10-12

15.8x10-12

10.0x10-12

8.9x10-12

-

CEM I 42.5R

14.9x10-12

10.9x10-12

9.0x10-12

6.9x10-12

5.6x10-12

-

CEM I 42.5R + 22% FA

-

5.3x10-12

-

-

4.8x10-12

4.4x10-12

3.4x10-12

3.0x10-12

2.8x10-12

1.9x10-12

1.4x10-12

-

)(k=0.5
CEM I 42.5R + 8%SF
)(k=2.0
CEM III/B 42.5

ערכים דוגמת אלה המוצגים בטבלה  4הנם ערכים משוקללים המיצגים ממוצע על פני זמן אשר ניתן
להציבם במשוואה  3והם מתארים ערך אפקטיבי מייצג שאיננו תלוי בזמן .אבל בפועל מקדם
הדיפוזיה משתנה על פני זמן (מדובר בתחשיבי משך חיי שרות על פני עשרות שנים) והוא הולך וקטן
כתוצאה מהתקדמות איטית של הידרצית הצמנט על פני זמן .ניתן לתת לכך ביטוי באמצעות הקשר
הבא:
𝑎

)(4

𝑡

) 𝑜𝑡 ( = )A(t

 aמקדם הזדקנות שהוא אינדקס להקטנת מקדם הדיפוזיה על פני זמן
 – t0זמן רפרנס ,בדרך כלל  28ימים
ערכים טיפוסיים למקדם  aלפי הנחיות באירופה ובארה"ב מוצגים בטבלאות  5ו.6 -
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טבלה  :5מקדמי ההזדקנות של הדיפוזיה לכלורידים לפי המודל קוד האירופי []4
הרכב המקשר בבטון

מקדם ההזדקנותa ,
0.30

צמנט רגיל – CEM I 0.40<w/c<0.60

0.60

צמנט רגיל  +אפר פחם – CEM I + fly ash
k=0.50; 0.40<w/ceq<0.60
צמנט סיגים – CEM III/B

0.45

0.40<w/c<0.60

טבלה  :6מקדמי ההזדקנות לפי המפרט האמריקאי של  LIFE 365ומקדמי דיפוזיה מחושבים
לגילים של  28ימים 10 ,ו 25 -שנים []11
D25y, x10-13

D10y, x10-13

D28, x10-13

מקדם

m2/s

m2/s

m2/s

ההזדקנות

הרכב המקשר בבטון

a
25

30

79

0.20

צמנט פורטלנד רגיל

9.3

13

79

0.37

 30%סיגים

3.9

6.3

79

0.52

 40%אפר פחם

הערכים הגבוהים יותר של התוספים המינרליים (אפר פחם וסיגים) מייצגים את האקטיביות
הפוצולנית שלהם אשר על פני זמן גורמת להקטנת מקדם הדיפוזיה .ההנחה היא שאחרי  25שנים
המקדם כבר לא משתנה.
 .5סיכום
המסמך הנוכחי מציג את הדרכים לתכן תערובת בטון המכילות אפר פחם במגמה לקבל הרכבים
אשר מקנים עמידות משופרת לבטון בתנאי סביבה אגרסיביים או למבנים אשר בהם נדרש משך חיי
שרות ארוך במיוחד ,מעבר ל 50 -שנים .הכלים הכמותיים המוצגים כאן מאפשרים לערוך חישובים
שמתוכם ניתן לקדם תחשיבים כלכליים המבוססים על חיסכון בצמנט בשימוש באפר פחם או
חיסכון שמקורו בהארכת משך חיי השרות (תחשיבי עלות מחזור החיים).
הכלים הכמותיים המוצגים במסמך מבוססים על מתודולוגיות חישוב שפותחו בתקנים ובמפרטים
מקובלים במדינות מובילות ,אירופה ,ארה"ב ויפן .לצורך השימוש בכלים הללו נדרש להכניס
פרמטרים מאפיינים אשר יכולים להיות שונים בתנאי אקלים שונים .בשלב זה ניתן להתבסס על
ערכים המובאים כאן מתקנים וקודקסים אשר מציינים שבהעדר ערכים נתונים מקומיים ניתן
לעשות בהם שימוש .במקביל מקודם מחקר שנועד לפתח ערכים אשר מתאימים לסביבה ולמקובל
במדינת ישראל.
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בכל מקרה ,על פי הערכים שבמסמך זה ניתן לבצע השוואות בין שילוב של אפר פחם לחיסכון בצמנט
או בהארכת משך חיים ,בהשוואה לטכנולוגיות אחרות המבוססות על הגדלת תכולת הצמנט
ושימוש בתוספים אחרים כדוגמת מיקרוסיליקה וסיגים .הדגמה של השוואות אלה בהתבסס על
הערכים המוצגים בתקנים ובמפרטים האירופים והאמריקאים מוצגים בציורים  4עד  6עבור
הרכבים המיועדים לעמידה בתנאי סביבה של קרבונציה (מנת מים  )0.60וחדירת כלורידים (מנת
מים בטווח  0.40עד .)0.50
עבור כל התנאים הללו הנוכחות של אפר פחם מקטינה במידה משמעותית את החדירות ,הן
לקרבונציה והן לכלורידים .עבור קרבונציה אפר הפחם יעיל יותר מסיגים (ציור  )4ועבור חדירת
כלורידים צמנט סיגים יעיל יותר מתערובת המכילה  22%אפר פחם (ציור  .)5אם אבל מכפילים את
תכולת האפר ל 40% -ומביאים בחשבון את השפעת הזמן ניתן לקבל מאפר פחם יעילות דומה לזו
של צמנט סיגים (ציור .)6

התנגדות לקרבונציה ,מנת מים 0.60
0.14

0.10
0.08
0.06
0.04
0.02

מקדם התנגדות לקרבונציה

0.12

0.00
CEM III/B 42.5

)CEM I 42.5R + 22% FA (k=0.5

CEM I 42.5R

ציור  :4מקדמי ההתנגדות לקרבונציה של בטונים במנת מים  ,0.60על פי המודל קוד האירופי [:]4
צמנט רגיל ( ,)CEM I 42.5Rתוספת של  22%אפר פחם ( ,)CEMI 42.5R+22%FAצמנט
סיגים ()CEM III/B 42.5

40

מקדמי דיפוזיה לכלורידים ,מנת מים 0.40
10
9
7
6
5
4
3
2

מקדם דיפוזיה10-12 X ,

8

1
0
CEM I 42.5R + SF
)(k=2.0

CEM III/B 42.5

CEM I 42.5R

CEM I 42.5R + FA
)(k=0.5

ציור  :5מקדמי הדיפוזיה לכלורידים בבטונים במנת מים  0.40על פי המודל קוד האירופי [:]4
צמנט רגיל ( ,)CEM I 42.5Rתוספת של  22%אפר פחם ( ,)CEMI 42.5R+22%FAתוספת של
 8%מיקרוסיליקה ( ,)CEMI 42.5R+8%SFצמנט סיגים ()CEM III/B 42.5

מקדם דיפוזיה בתלות בזמן
90

 28ימים

70
60
50
40

 25שנים

30
20
40% FA

PC

30% slag

מקדם דיפוזיה10-13 x ,

80

10
0

100

10

1

זמן ,שנים

0.1

0.01

ציור  :6השפעת הזמן על מקדמי הדיפוזיה של בטונים ממקשר של צמנט פורטלנד ( ,)PCצמנט
פורטלנד עם  30%סיגים ( ,)30% slagצמנט פורטלנד עם  40%אפר פחם ( )40%FAלפי המפרט
האמריקאי ]12,11[ LIFE 365
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