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 תודות

 

ביולוגית שבצע את תהליך הקיבוע של תודה לרועי ניר ליברמן מהמחלקה לכימיה  .א

 הבוצות ואת בדיקות השטיפה השונות

ראש המחלקה, מר סרגי  -תודה לאנשי המחלקה להנדסה אזרחית: פרופ' יורי ריבקוב .ב

מהנדס המחלקה, מר גרי  -טכנאי המעבדה לחומרי בנייה, דר' אלכסיי קוסנקו -פרוחורץ

המעבדה לחומרי בנייה  על הסיוע בהכנת מנהל  -אקשטיין הסטודנט ודר' גריגורי סירוטין

 וביצוע בדיקות של תערובות ודגמי בטונים.

 על הכנת העיסות שנערכה אצלם. " רמלהנשר"תודה לאנשי מעבדת הבטונים בחברת  .ג

תודה למר אדיב נסים על העבודה במעבדת חומרי בנייה במחלקה להנדסה אזרחית  .ד

 מי הבטונים.באוניברסיטת אריאל עם מר יניב קנופ להכנת דג

 .תודה לדר' נדיה טויטש  מהמכון הגיאולוגי בירושלים על ביצוע האנליזות .ה

תודות למכון הגיאולוגי הספרדי בברצלונה על בדיקות סביבתיות ואפיון של האפר )שהות  .ו

 חודשים של רועי ניר ליברמן במכון הגיאולוגי שם(. 3בקיץ של 

הסיוע ואספקת דגמי הבוצה מהמפעל  תודה לגב' דורית קולטין מ"חיפה כימיקלים" על .ז

 בדרום.

 ולבסוף המון תודה למר עמרי לולב, מר דן שריקי ומינהלת אפר הפחם שאלמלא .ח

 קט לא היה יוצא אל הפועל.סבלנותם ואורך הרוח שגילו הפרוי
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 תקציר

דרום" )שפכים בוצעה בדיקת היתכנות לאפשרות של קיבוע של בוצה של מפעל "חיפה כימיקלים 

חומציים שעברו סתירה וייבוש במפעל( באפר פחם מרחף של תחנות הכוח הפחמיות של חברת 

החשמל הישראלית. בנוסף נבדקה האפשרות להשתמש בבוצה יחד עם אפר פחם מרחף כתחליף 

 בטון.תערובות מלט וחלקי של צמנט ואגרגטים ב

 

. רוב ת: רוסיה, דרום אפריקה וקולומביהמקורו 3-סוגים של אפר פחם מרחף מ 3 עמדו לרשותנו

בנוסף נערכו בדיקות שטיפה על פי התקינה  .ורוסיאפריקאי -דרוםהעבודה בוצעה על אפר פחם 

ברת  -ן לפסולת לא מסוכנתכדי לוודא כי התוצרים עומדים בקריטריו EN 12457/2האירופאית 

 בתית.מבחינה סבי (non hazardous) השבה

 

נמצא כי ניתן לקבע את הבוצה בתוך אפר פחם מרחף ולהשתמש בשילוב של אפר פחם מרחף + 

נבחנו מספר תכונות עיקריות של בטון. מלט ותערובות לייצור וחול בוצה כתחליף חלקי לצמנט 

 תערובות בטון, עם וללא תוצרי הקיבוע. מבחינה ראשונית לתכונות הבטון, התקבלו תכונות בטון

תקן הישראלי לאיכות הבטון וכי הדגמים הללו עומדים בכל הדרישות הסביבתיות שמתאימים ל

 לסביבה.למניעת שטיפת מזהמים מהם 
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     מבוא. 1
 

 

בישראל קיימת בעיה חמורה של אחסון פסולות תעשייה בכלל, ובמיוחד של חומרים מסוכנים 

)חומ"ס(. חומרים אלה, שמקורם בתעשיות כימיות וכן בתעשיות אחרות, הם למשל פסולות 

, שמנים לאחר שימוש כגון שמן מנוע, וחומרים רבים אחרים. הפוספאטיםרעילות של תעשיית 

דהיינו סתירה כימית וקיבוע, כאשר נדרשים שטחים רבים לאחסון שלאחר אחסונם מחייב נטרול, 

 מכן. 

 

גוריון ובאוניברסיטת אריאל נמצא כי -במחקרים שנעשו בקבוצה של חיים כהן באוניברסיטת בן

אפשר להשתמש באפר פחם מרחף מתחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל בישראל כדי לסתור 

או צמנט \לחול וובנוסף להשתמש בתוצר הסתירה כתחליף חלקי  ,פסולות חומציות או בוצות

בשטיפת מזהמים  ןלצורך הכנת בטון. זאת בלי לפגוע בתכונות המכניות של הבטון או להסתכ

במידה וניתן לנצל את התהליך של קיבוע ו"איחסון" התוצר בבטון ניתן  מדגמי הבטון לסביבה.

י חומרים: פסולת חומ"ס של מפעלים כימיים לחסוך מבחינה כלכלית כך שלוקחים שני סוג

 מתייתר בפעולה זו .בטוןבבתוצר כמרכיב  שימושו ,באפ"מ שהינו פסולת בת שימוש המקובעת

 הפסולת.באחסון הצורך 

 

אריאל מספר מחקרים לבדיקת  אוניברסיטתנערכו במחלקה לכימיה ביולוגית של  כך למשל

וקיבוע של פסולות חומציות. עבודה זו נערכה אפשרות השימוש באפר כריאגנט כימי לסתירה 

במהלך השנים האחרונות בקבוצת המחקר של פרופ' חיים כהן. נמצא כי הן לגבי בוצה חומצית 

מפסולת רגנרציה של שמן מנוע )חברת "פז שמנים"( והן לגבי פסולת חומצית מימית מתעשיית 

יעילה של החומצה ולקבע את  הפוספאטים )חברת "חיפה כימיקלים דרום"( ניתן לבצע סתירה

החומרים הרעילים בתוך תוצר התגובה. בנוסף נמצא, בבדיקות ראשוניות, כי התוצר עומד בתקני 

( CALWET -ו TCLP1311השטיפה המחמירים של המשרד להגנת הסביבה עבור פסולות מוצקות )

 של יסודות קורט רעילים. 

 

 4 -( ב2013ליון טון בשנת ימ 1.19-)כאפר פחם מרחף בישראל נוצרות מדי שנה כמויות גדולות של 

, תוצר לוואי זה)חח"י(. יש שימוש מלא ב תחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל הישראלית

כן ו בנייה כחומר גלם במוצריוהשאר קונסטרוקטיבי ולבטון לצמנט  וסף( כמ~90% -)כ ורוב

, בעל רמת Class F"ל הוא מסוג . האפר הנמיוצבת המשמשת לחקלאותשפכים  כמרכיב בבוצת

משקלי של  8% -בסיסיות גבוהה יחסית. למשל, באפר שנוצר משריפת פחם דרום אפריקאי יש כ

 .CaOתחמוצת סידן 

 

 .1דוגמא של צילום במיקרוסקופ אלקטרונים של אפר פחם מובאת באיור 
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 .(X1000)הגדלה   SAFAשל דוגמת אפ"מ דרום אפריקאי  SEM-צילום ב :1איור 
 
 

יה. ילטון( והשימוש העיקרי שבו הינו לתעשיית הבנ ₪ 32-הערך הכלכלי של אפ"מ אינו גבוה )כ

במידה וניתן לנצל את הפוטנציאל הכימי של האפ"מ כריאגנט סתירה וקיבוע ובנוסף לנצל את 

ניתן משמעותית  ,הפוטנציאל שלו )לאחר השימוש בו לסתירת פסולת חומ"ס( בתעשיית הבנייה

 עלות את ערכו הכלכלי.לה

 

נועד לבחון אפשרות "האחסון החלופי" של החומ"ס  ,סיכום שלו מובא בזאתהש ,הפרויקט

ממקורות מסוימים, לאחר הנטרול, במוצרים של ענף הבנייה. מדובר במוצרים המבוססים על 

מלט ובטון )כגון בטונים, חומרי מילוי למיניהם, בלוקים וכדומה(. פיתוח האפשרות הזאת יביא 

כפי שיפורט בהמשך. יצוין, כי המונח  יתרונות נוספים, חיסכון ניכר בשטחי האחסון יחד עם

 כילה אגרגט דק.מההנדסי "מלט" מתייחס לתערובת ה

 

שנוצרות  וקיבוע של פסולות חומציותכימית לסתירה  תהליך פותחבחברת "חיפה כימיקלים" 

לצורך  HClבמהלך הפקת פוספאטים מסלע הפוספאט. החברה משתמשת בחומצה מלחית 

חומציים ה. הרכב אופייני של השפכים של שפכים חומציים מהתהליךהתהליך ויש כמויות גדולות 

חומרים אורגניים מזהמים ת . נבדקה גם תכול(בנספחפת מצוראנליזת המקור ) 1 מובא בטבלה

בטבלה  יםובאמלכן הם לא על ו ,חומרולא נמצאה נוכחות שלהם ב, קסילן ואורגנו הלוגנים גוןכ

או בסלע גיר  CaOאת השפכים הללו החברה סותרת על ידי שימוש בסיד . (בלבד אלא בנספח

3CaCO, החברה החלה להשתמש בשיטה זאת  .בוצה שהיא פסולת שיש לטפל בה ובתהליך נוצרת
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להצטברות של תוצר הקיבוע בכמות משמעותית. התוצר עומד  גרםלפני שנים אחדות, מה ש

 בדרישות התקניות שהוזכרו.

 

 .Dהרכב שפכים חומציים, "חיפה כימיקלים דרום" בריכה  :1טבלה 
 

יחידת  תוצאה הערות
 מידה

 הבדיקה

 <0.1 pHהגבה  -   

 217 NTU עכירות 

 15 mg/L  צריכת חמצן ביולוגית כללית- 
BODt 

 284,505 mg/L כלורידים 

1 9,812.5 mg/L  חישובי -חנקן כללי  

 55 mg/L חנקן קלדל 

 0.5 mg/L  2- -ניטריטNO-N 
 9,127 mg/L  N- NO3

 ניטראט - -

 4,875 mg/L  3- -פוספאט
4PO -P 

 681 mg/L פלואוריד 

 <0.1  mg/L סולפיד 

 69 mg/L  מ.צ. 150 -כלל מוצקים מרחפים  

 3.7 mg/L ( דטרגנט אניוניMBAS)  

 0.1 mg/L  שמן מינרלי במכשירIR  

 55 mg/L  3 -אמוניהNH -N 

 <0.005  mg/L  כספית- Cold Vapor  

 245 

 

mg/L  TOC- כלל פחמן אורגני  as C 

2 

 0.2 mg/L  כסף- Ag  

 200 mg/L  אלומיניום- Al  

 3 mg/L  ארסן- As  

 9 mg/L  בורון- B  

 28 mg/L  בריום- Ba  

 0.2 mg/L  בריליום- Be  

 173,391 mg/L  סידן- Ca  

 0.1 mg/L  קדמיום- Cd  

 0.2 mg/L  קובלט- Co  

 21 mg/L  כרום- Cr  

 15 mg/L  נחושת- Cu  

 110 mg/L  ברזל- Fe  

 28,314 mg/L  אשלגן- K  

 0.5 mg/L  ליתיום- Li  

 3,823 mg/L  מגנזיום- Mg  
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 14 mg/L  מנגן- Mn  

 4 mg/L  מלויבדן- Mo  

 10,270 mg/L  נתרן- Na  

 20 mg/L  ניקל- Ni  

 5,092 mg/L  זרחן- P  

 <0.1  mg/L  עופרת- Pb  

 15 mg/L  גופרית- S  

 1 mg/L  אנטימון-  Sb  

 2 mg/L  סלן- Se  

 39 mg/L  סיליקון- Si  

 <0.1  mg/L  בדיל- Sn  

 757 mg/L  סטרונציום- Sr  

 0.4 mg/L  טיטניום- Ti  

 45 mg/L  וונדיום- V  

 217 mg/L  אבץ- Zn  

 

 A202, מס׳ סידורי Dתיאור הדוגמה: בריכה 

 .נבדק ע״י: מרינה רוכמן, דינה ברודנר

 .הלקמנהל המח –אושר ע״י: דר׳ צדוק שאבי 

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כל או חלקם למסמכים אחרים. 

בדה אין את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במע יקהנתונים המפורטים משקפים במדו

לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע״מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסך זה אלא 

 ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

 
 

 אוניברסיטתשל יחד עם המחלקה לכימיה ביולוגית במחלקה להנדסה אזרחית מחקר גישוש 

בוצה שימוש בלאפשרות  הראה כי יש אריאל, בשת"פ של דר' אריאל גולדמן ופרופ' חיים כהן, 

כתחליף חלקי  ,של השפכים החומציים של מפעל "חיפה כימיקלים דרום"תוצר הסתירה שהיא 

המחקר הראה כי  של צמנט במלטים )תרכובות של חול בתור אגרגט, צמנט פורטלנד רגיל ומים(.

תוצר הקיבוע ולקבל תרכובת צמנטית בעלת תכונות מכאניות טובות שעשויות אפשר להשתמש ב

אפשר להחליף חלקית גם את החול בנוסף,  ת התקניות הקיימות בענף הבנייה.לעמוד בדרישו

עצמו ובכך להציע פתרון חלקי למחסור החמור בחול לבטון צמנטי, למלטים צמנטיים ומוצרי 

 בנייה שונים. 

 

וכדומה, אמיתי,  "ירוק"אם אכן אפשר יהיה להגיע לשילוב תוצר הסתירה בבטון, הלא הוא בטון 

המשמעות היא שניתן יהיה להשתמש בתוצר הסתירה של סוג פסולת מסוכנת אחת באמצעות 

בת שימוש שני )אפר הפחם(. בכך לא נזקקים לנפח אחסון כלשהוא של אותה אחרת פסולת 

 הפסולת המסוכנת!
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 מטרת המחקר .2

 

 יבתוצרצמנט, או אגרגאטים  כמו חול, הצמנטית, תערובתההאם ניתן להחליף חלק ממרכיבי 

בדרישות התקניות של ענף הבנייה  תוך עמידה , בתערובות מלט ותערובות בטון,של בוצהקיבוע 

 לסביבה. (חומ"סמיצוי הפסולות )בדרישות הסביבתיות למניעת וכן 

 

 ,אפר הפחם המרחףבזה יוביל לשימוש בעל ערך כלכלי משודרג  ,חיוביתלכך תהיה באם התשובה 

הם חומ"ס בעייתי עם פתרונות הלא  ,ית השפכים החומצייםילבע "ירוק"פתרון  מצאיישכן 

. לאור יהיה על הנושא ההנדסי מחקרעל כן, עיקר כובד המשקל של ה סביבתיים יקרים ולא נוחים.

תוך שילוב  תהמיוצרתערובת הצמנטית הבדקו תכונותיה של יהדרישות הקיימות בענף הבנייה, י

 עמידותה בדרישות הגנת הסביבה. . במקביל, תיבדקשל תוצר הסתירה הכימית

 

נו רחב ביותר. לאור הפרויקט המוצע, ימגוון החומרים והמוצרים המשמשים את ענף הבנייה ה

גם  אי מבנים כמו יסודות, אלמדובר לא רק בבטון למבנים כמו סכרים וקירות תומכים, או לחלק

( לתשתיות בנייה אחרות, Controlled Low Strength Materials, CLSMבתרכובות עניות בצמנט )

, חיזוק מדרונות, תשתיות כבישים ועוד. לכן יש לצפות למגוון השימושים בתוצר תקרקע משוריינ

 בנייה.ממקור מסוים, בענף ה פסולתהמכיל אפר פחם מרחף הסתירה, הלא הוא 

  

אפר הפחם בזה יוביל לשימוש בעל ערך כלכלי משודרג  ,חיוביתלכך תהיה באם התשובה 

הם חומ"ס בעייתי עם הלא  ,ית השפכים החומצייםילבע "ירוק"פתרון  מצאשכן י ,המרחף

 פתרונות סביבתיים יקרים ולא נוחים.

 

 עבודההתוכנית . 3
 
 

על המבנה הפנימי ותכונותיה הפיסיקליות והמכאניות  קיבועחקירת ההשפעה של תוצר  .1שלב 

של עיסה צמנטית בתור המרכיב העיקרי של בטונים ומלטים, זאת תוך קביעת תכולתו 

 האופטימאלית. 

 

, עם אגרגטים גס גרוס וחול, אך ללא בהרכבו הבסיסיתכונות בטון טרי וקשוי בחינת . 2שלב 

 מוספים כימיים למיניהם.

 

התאמה של תוצר הסתירה עם מוספים כימיים אחדים מהעיקריים בהם נהוג להשתמש  .3שלב 

 בענף הבנייה כיום, כמו מעכבי ומזרזי התקשרות, משפרי עבידות.
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התנהגות הבטון עם תוצר סתירה לאורך זמן, לרבות עמידותו בסביבה אגרסיבית, אשר  .4שלב 

 בשלב זה תהיה הסביבה הימית.     

 

מידת השפעתו של בטון קשוי עם תוצרי הסתירה על הסביבה החיצונית במדידות  . הבהרת5שלב 

בשלב זה בחינת העמידות של בטונים  לכאמור, לא תוכליציבות הקיבוע שלהם לאורך זמן. 

 ומוצרים למיניהם בסביבה אגרסיבית.

 
ם חייבים לעמוד בתקני נים, מלטים ומוצרי בנייהחשוב להדגיש את הנושא הסביבתי. בטו

סביבתיים מהמחמירים שנהוגים כיום וגם באלה שבעתיד הקרוב צפוי שיונהגו )כלומר לא רק 

 ENאלא גם בדירקטיבה האירופאית ,CALWET-ו  TCLP1311בשתי השיטות הנהוגות כיום

זוהי שיטה תקפה לחומר גרנולרי ולכן  שתיכנס בשנים הקרובות לתקינה הסביבתית(. 12457/2

דגמי העיסות והבטונים עברו גריסה וטחינה. כמובן שבתהליך כזה רמת השטיפה תהיה גבוהה 

 ( כלומר סף הבדיקה קשיח יותר.EPA 1315יותר מאשר במונוליטים )

 

התכנית נועדה לבחון מבנה פנימי ותכונות של עיסה ובטון המכילים תוצר קיבוע של פסולות 

( מעורב בפסולת ממקורות מסוימים. מקורות אפ"מ –רעילות, הלא הוא אפר פחם מרחף )להלן 

מתהליך ייצור החומצה הזרחתית במפעל "חיפה כימיקלים  בוצה -אלה יהיו בפסולת תעשייתית

 דרום". 

 

, אשר אינו מכיל CEM I 52.5Nעשה שימוש בצמנט פורטלנד רגיל מהסוג נבניסויים המוצעים 

תחתית כמחליף חלקי לחומר הגלם אפר ו/או  "מ)אך יכול להכיל אפלקלינקר כמוסף  אפ"מ

 אפ"מסוגים של תוצר הקיבוע נכללו בתכנית הניסויים, כאשר הם מבוססים על  מספר. חרסית(

שנצבר בעבר  ןשתסופק על ידי חברת "חיפה כימיקלים" בעקבות הניסיומשני מקורות ועל הבוצה 

בנושא קיבוע פסולות חומציות של המפעל ושימוש בתוצר הסתירה כתחליף חול בבטון )עבודה 

 שעליהם עבדנו בעבר. רשימתם מוצגת להלן.שנעשתה במעבדות של חיים כהן ואריאל גולדמן( 

 

לקבלת תחליף אגרגאט אפ"מ קביעת יחס ערבוב אופטימלי בין בוצת "חיפה כימיקלים" ו .1

 ימוש בייצור בטונים.מתאים לש

  2:1 אפ"מ :בוצהתוצר קיבוע ביחס סתירה  .2

  14: אפ"מ :בוצהתוצר קיבוע ביחס סתירה  .3

  

 חליפי אגרגאטהכנת ת. 3.1

 

חברת "חיפה כימיקלים" עם  הערבוב של בוצתתוצר ב השתמשנובחלק הראשון של הניסויים 

לגבי הפסולת החומצית של כזכור בעבודות קודמות שבוצעו ביחסי קיבוע אופטימאליים ) אפ"מ
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ם היחס יובבוצה של פז שמנ 1:3בבוצה החומצית  ,1:2חיפה כימיקלים היחס האופטימאלי הוא 

. האפר שבהם נשתמשמקורות של תוצר ערבוב עם שני  ק"ג 5תוכן כמות של  בוצה(. מכל 1:6הוא 

התערובות יערך במעבדה של פרופ' חיים כהן במחלקה לכימיה ביולוגית. י מחקרחלק זה של ה

 למעבדה של דר' אריאל גולדמן במחלקה להנדסה אזרחית. תועברנה השונות

 

 ובטונים(מלט . ניסויים במערכות צמנטיות )עיסות 3.2

 

 ארבעה שלבים.בערכו נניסויים אלה 

 

. להלן רשימת כימיים ללא מוספים מלט עיסות סוגי 9 -ערכו הניסויים בנ בשלב ראשון .1.23.

 עיסות.ה

  4:1  -יחס סתירה 

     2:1 -יחס סתירה 

 

 (;אפ"מ)תערובת בקרה ללא  0R   -בקרה  

 .אפ"מ( )תערובת בקרה עם FAR -בקרה  

 

 דרושות כדי לקבל נקודות ייחוס לאפקט של ערבוב הפסולות AFRעיסות הבקרה יצוין, כי 

 על תכונות האפר בהכנת העיסות.החומציות השונות 

 

 וכנו בשתי הקבוצות הבאות: ההעיסות 

 

 ימים, כאשר תכולת תוצר 28מגפ"ס בגיל  33-35להשגת חוזק ממוצע בלחיצה  -קבוצה א' 

 ;ממשקל הצמנט 12% -ו 8%, 4%הסתירה תהיה 

תירה תכולת תוצר הס ;ימים 28 -מגפ"ס גם ב 63-65להשגת חוזק ממוצע בלחיצה  -קבוצה ב' 

 קבע על סמך התוצאות שיתקבלו בקבוצה הראשונה. יבקבוצה זאת ת

 

 עיסות.  51ו בשלב זה עד וכנה

 

 :תכונות העיסות הטריות

 

 עבידות במדידת זרימה; -

 זמני תחילה וסוף התקשרות; -

 תכולת אוויר; -

 .צמיגות -
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 :תכונות מכאניות של העיסות הקשויות

 

 ימים; 360 -ו 180, 90, 56 ,28, 7, 3, 1חוזק הלחיצה בגיל  -

 ימים; 360 -ו 180, 56, 28חוזק המתיחה בגיל  -

 ימים.  360 -ו 28חוזק הכפיפה במועדים הנ"ל בין  -

 

 :תכונות פיסיקליות של העיסות הקשויות

 

 ימים; 360 -ו 180, 90, 56, 28, 7, 3, 1נקבוביות כוללת בגיל  -

 ימים; 360 -ו 180 ,90, 56, 28, 7, 3, 1פילוג הנקבים בגיל  -

 ימים; 360 -ו 180, 56, 28ספיגה נימית בגיל  -

 והדירקטיבה האירופאית(.       CALWET -ימים )על פי בדיקות ה 360 -ו 180, 56, 28מיצוי בגיל  -

 

 (SEMמיקרוסקופ אלקטרוני סורק )בוצע באמצעות בעיסות  מעקב אחר התפתחות המבנה הפנימי

 קבע עם הפעלת תכנית הניסויים. י. היקף המעקב יQXRDאנליזה כמותית בשיטת  תוך ביצוע

 

יבחרו לפחות ימידת התאימות עם המוספים הכימיים מהנפוצים בארץ.  נבחנה בשלב שני .2.23.

התקשרות. עבור כל אחד מהם  פלסטיים( ולפחות אחד מעכב-שני מוספים משפרי עבידות )על

ות הנ"ל. מערכת הניסויים תהיה דומה לזו שתיערך בשלב הראשון העיס 14תוכן סדרה נוספת של 

יקבע לאחר השלמת סקר הספרות ועל סמך המסקנות ישל התכנית. הרכב הניסויים בשלב זה 

 ( .5.2.1מהסדרה הראשונה )סעיף 

 

תכונותיו של בטון טרי וקשוי כהגדרתם בתקינה ישראלית. תערובות בחנו יי בשלב שלישי .3.2.3

. בשלב זה לא ישולבו מוספים CEM I 52.5N סוגהיוכנו כאמור עם צמנט פורטלנד רגיל מהבטון 

מינראליים, אלא המוספים הכימיים אשר שימשו את השלב הקודם של התכנית. הרכב הניסויים 

 קבע בהתאם לתוצאות הניסויים בעיסות.יי

 

הסוגים הנ"ל לאורך זמן, התנהגות הבטונים משני יש אפשרות לבדיקה של  בשלב רביעי .4.23.

לרבות עמידות הבטונים בסביבה אגרסיבית, אשר בשלב זה תהיה הסביבה הימית. בשלב זה 

בסביבה ימית,  הבטון אפשר לערוך ניסויים בתחום הבלייה המואצת של הבטון. כן יוצבו מדגמי

לבחינת  יקבע למטרה זאת. במדגמים אלה יופעלו הניסויים הרלבנטייםיים, באתר ש-כולל במי

 התנהגות הבטון.

שלב זה אמור להיות מבוצע רק במידה ויהיה המשך עבודה לפרוייקט כאשר ואם יוחלט ללכת 

לבדיקה תכליתית של שימוש בבטונים שמכילים תוצר קיבוע בוצה כתחליף חלקי לאגרגאטים 

 בבטון.
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 . בדיקות שטיפה 3.3

 

קודם לכן. מטרתו היא  4שתואר בסעיף זהו השלב החמישי והמסכם של הפרויקט המוצע, כפי 

בחן איכות הקיבוע של יהבהרת מידת יציבות הקיבוע של הבוצות והפסולות הרעילות. בשלב זה ת

(. 5.2.1סוגים, ראה סעיף  9 -יסודות הקורט בדגמי הבטונים השונים כולל דגמי הבקרה )סה"כ מ

. בדיקות אלה האירופאית הדירקטיבהשל  EN 12457/2שיטת המיצוי הבדיקות תהיינה לפי 

 ערכנה במעבדה הכימית של פרופ' חיים כהן במחלקה לכימיה ביולוגית.ית

 

 חומרים .4

 

 הבוצות

 

הבוצות( אשר הובאו לצורך המחקר, נאספו באקראי  –של מוצרי לוואי )להלן  הדוגמאותחמשת 

הבוצות היו בעיקר במפעל "חיפה כימיקלים דרום" תוך התייחסות לחמש תקופות ייצור שונות. 

ס"מ לערך( ובמצבי רטיבות שונים, בין רווי במים ויבש  20-40גושים בממדים שונים )בגודל עד 

 .2מובאת באיור תם יאלעבודה  ושהגיע אלובוצה כ ידוגמא של מיכל באוויר.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ת "חיפה כימיקלים דרום"בוצ יצילום של מיכל :2יור א
 

. על כן, על מנת היה ידועהרכב כימי מלא של הבוצות, דהיינו הרכב היסודות והתחמוצות, לא 

 הפעלת תכנית הניסויים, נדרשו ההכנות הבאות:את לאפשר 

 ,אנליזה כימית של בוצה מכל אריזה -

 ,שעות לקבלת חומר יבש 24במשך  100-105ºC -גריסה ידנית וייבוש כל הבוצות בתנור ב -

 ,"Los Angelesל הבוצות במתקן תקני "טחינת כ -

 ,ניפוי החומר הטחון לקבלת נתוני גודל ופילוג הגרגרים -
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 ,קביעת הרכב גרגרים אופטימלי לשילוב בעיסות ובטונים -

 ערבוב כמויות זהות של חמשת הבוצות בהרכבי גרגרים זהים לקבלת תערובת אחידה. -

 

ליזות הכימיות של הבוצות בוצעו במכון הגיאולוגי בירושלים על ידי הקבוצה של דר' נדיה האנ

 .2מובאים בטבלה טויטש.  נתוני האנליזות 

 
 .הבוצה של "חיפה כימיקלים דרום" דוגמאות 5של  כימי נתוני הרכב :2טבלה 

 
WT. 

% #1 #2 #3 #4 #5 

SiO2 5.90 3.21 4.70 2.12 5.22 

Al2O3 0.48 0.44 0.70 0.26 0.48 

Fe2O3 1.24 0.50 0.76 0.44 1.14 

TiO2 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 

CaO 49.8 52.0 52.7 52.7 50.1 

MgO 2.04 1.01 1.00 1.39 1.95 

MnO 0.01 0.05 0.05 0.01 0.01 

Na2O 0.46 0.49 0.39 0.29 0.51 

K2O 0.24 0.28 0.05 -0.01 0.11 

P2O5 9.27 12.15 10.66 6.44 8.76 

SO3 0.96 0.29 1.57 2.06 0.66 

      

L.O.I. 20.23 25.66 21.32 33.56 22.76 

      

Cl 8.32 6.60 5.77 3.77 10.69 

 
ppm #1 #2 #3 #4 #5 

Ag < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

As 38 17 21 18 36 

Ba 93 76 79 59 105 

Be 3 3 4 2 3 

Cd 88 18 24 45 90 

Co 3 2 3 2 3 

Cr 235 189 202 127 220 

Cu 104 43 36 56 100 

Mn 113 355 415 78 123 

Mo 67 18 18 34 64 

Ni 161 60 48 97 154 

Pb 8 6 6 5 8 

Sb 7 2 2 2 7 

Sn 3 ≤ 1 ≤ 1 < 1 ≤ 1 

Sr 644 559 501 522 714 

Th 2 3 4 1 2 

U 424 184 199 224 416 

V 541 235 231 314 513 

Zn 1611 566 477 751 1573 
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משקלי( בכל דגמי הבוצה )עקב השימוש  4-11%כצפוי ריכוז הכלוריד הוא גבוה ביותר )בתחום 

 בחומצה מלחית להמסת סלע הפוספאט(.

  

ייבוש, טחינה, ניפוי וערבוב הבוצות נעשו בידי הסטודנטים מהמחלקה להנדסה אזרחית. ייבוש 

זרחית לחומרי בנייה של ד"ר גולדמן במחלקה להנדסה אהבוצות בוצע בתנור שהועבר מהמעבדה 

הן במחלקה לכימיה ביולוגית. שאר פעולות ההכנה )טחינה, ניפוי למעבדתו הכימית של פרופ' כ

. פירוט הפעולות של המחלקה להנדסה אזרחית וערבוב של הבוצות( נערכו במעבדה לחומרי בנייה

 .2הללו ניתן בנספח 

 
 בעיסות . מערך ניסויים5
 

במעבדה המרכזית של חברת "נשר מפעלי מלט ישראליים" בע"מ ברמלה  והניסויים בעיסות נערכ

. על פי הסיכום עם החברה, נעשה שימוש בצמנט סיגים 02.08.2012החברה( החל מתאריך  –)להלן 

שנכלל תחילה בתכנית   CEM I 52.5N, וזאת בנוסף לצמנט מהסוגCEM III/B 42.5Nמהסוג 

עיסות הוהרכבי תערובת של  לןהל 3מנים של הכנת העיסות עד כה ניתן בטבלה המחקר. לוח ז

 .4מובא בטבלה 

 

הצורך להתאים את התכנית לנהלי ביצוע הניסויים התקניים במעבדה המרכזית, בוצעו בשל 

תחילה הניסויים הראשוניים בעיסות להבהרת התנהגות התערובת הטריה עם הבוצה ולעדכון 

 בתערובת. הניסויים הללו היו:כמויות המרכיבים 

 

 ה עם הבוצה,ימים ובעיסה טרי-מדידת טמפרטורות בתערובת בוצה -

 קביעת משקל מים בתערובת עם הבוצה לקבלת עיסה בעלת סומך תקני, -

 מדידת עבידות ע"ג שולחן זרימה, -

 ,Le Chatelierמדידת התפשטות )קביעות נפח( העיסה המתקשה במכשיר  -

 החומציות במי אשפרת העיסה,הערכת מידת  -

 .  Vicatמדידת זמני התחלה וסוף התקשרות העיסה במכשיר  -

 

הרכבי התערובת  (.III-SsaF) 3( ומס' I-SsaF) 1הניסויים הראשוניים בוצעו בעיקר בעיסות מס' 

נעשה שימוש באפר פחם ממקור  .הנ"ל 2שלהן, וכן של שאר העיסות שהוכנו עד כה, רוכזו בטבלה 

בין  היהצמנט :בהתאמה. היחס מים 1:2היה  אפר:בוצה(. היחס המשקלי saFי )אאפריק דרום

 .0.59 -ל 0.46

צמנט בשאר :בהתאמה. היחס מים 1:4 -ל 1:2 -מ אפר:בוצהבהמשך הניסויים, שונה היחס 

. על מנת לשמור על קביעות היחס הזה, וכן להשגת הסומך התקני, נעשה שימוש 0.46נו יהעיסות ה

 פלסטי(. –)מוסף על  LP340במוסף כימי משפר עבידות מהסוג 
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 בכל העיסות שהוכנו עד כה, נערכים הניסויים הבאים:

 

 קביעת סומך תקני, -

 מדידת עבידות ע"ג שולחן זרימה, -

 ,Vicatתקשרות העיסה במכשיר מדידת זמני התחלה וסוף ה -

 ימים. 90 -ו 56, 28, 7, 3, 1קביעת חוזק הלחיצה בגיל  -

 

-ימים לבדיקות מיצוי על פי בדיקות ה 90 -ו 56, 28כמו כן, נערכת נטילת מדגמי העיסות בגיל 

CALWET  ,28, 7, 3, 1נטילת מי אשפרת המדגמים בגיל  הנערכוהדירקטיבה האירופאית. כמו כן ,

ימים עבור אנליזה כימית לגילוי האלמנטים הנפלטים מהמדגמים של העיסות הקשויות  90 -ו 56

כתוצאה של המיצוי האפשרי. הבדיקות והאנליזה נערכו באמצעות המעבדה של פרופ' לתמיסה 

שמוגדרים בדירקטיבה  רכי הסףעבאנליזה לא נמצאו כל ריכוזים של יסודות קורט מעל  כהן.

 .(Hazardous waste) לחומר מסוכןהאירופאית 

 

 ניסויי עיסות תוצאות
 

 מהניסויים הראשוניים עלה:
 
, עם גרדיאנט אקזותרמיבתהליך  הבהתאמה מלוו 2:1 -הוספת מים לבוצה ביחס משקלי כ -

 , T=20-25°C∆טמפרטורות 

 בהתאמה, גרמה 1:2היה  אפר:בוצהה, כאשר היחס המשקלי ישילוב הבוצה בעיסה טרי -

  ,T~ 4°C∆להתחממות העיסה עם 

 בהתאמה,   1:4היה  אפר:בוצהלא נרשמה התחממות בעיסות שבהן היחס המשקלי  -

 ,Le Chatelierלא היו סימנים להתפשטות העיסה המתקשה במבחן  -

השגת הסומך התקני ועל שמירת שילוב הבוצה גורם להגדלת תצרוכת מים, מה שמקשה על  -

 האחידות של הרכב התערובת.

 

, כאשר נעשה בהן 0.46צמנט :לאור התוצאות הללו, הוכנו כאמור שאר העיסות עם היחס מים

בשאר העיסות  אפר:בוצהפלסטי(. עד כה, היחס  –)מוסף על  LP340שימוש במוסף כימי מהסוג 

צה והמדידות של זמני התקשרות רוכזו יבהתאמה. תוצאות הבדיקות של חוזק הלח 1:4נו יה

  להלן. 6 -ו 5בטבלאות 
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 לו"ז בדיקות של העיסות.:  3 טבלה

 

 גיל בדיקה )ימים( ותאריך תערובת

תאריך  כינוי מס'
 הכנה

7 14 28 56 90 

1. I-SsaF 02.08.2012 09.08 16.08 30.08 27.09 01.11 

2. R-I       

3. III-SsaF 02.08.2012 כנ"ל כנ"ל כנ"ל כנ"ל כנ"ל 

4. I-saF 16.08.2012 23.08 30.08 13.09 11.10 15.11 

5. III-saF 16.08.2012 כנ"ל כנ"ל כנ"ל כנ"ל כנ"ל 

6. I-SAsaF 06.09.2012 13.09 20.09 04.10 01.11 06.12 

7. III-SAsaF 20.09.2012 27.09 04.10 18.10 15.11 20.12 

8. III-SAsaF 20.09.2012 כנ"ל כנ"ל כנ"ל כנ"ל כנ"ל 

9. I-A0.5SsaF 27.09.2012 04.10 11.10 25.10 22.11 27.12 

10. III-A0.5SsaF 04.10.2012 11.10 18.10 01.11 29.11 03.01.2013 

11. I-A0.5SruF 18.10.2012 25.10 01.11 15.11 13.12 17.01.2013 

12. III-A0.5SruF 18.10.2012 כנ"ל כנ"ל כנ"ל כנ"ל כנ"ל 

13. I-AruF 01.11.2012 08.11 15.11 29.11 27.12 31.01.2013 

14. III-AruF 01.11.2012 כנ"ל כנ"ל כנ"ל כנ"ל כנ"ל 

15. R-III       

 

 :(6 - 3)טבלה  קיצורים של כינוי תערובת

 

saF – י,אאפר פחם מרחף ממקור דרום אפריק 

ruF – ,אפר פחם מרחף ממקור רוסי 

S – בוצה, 

0.5S – ,בוצה במחצית הכמות ההתחלתית 

A – ( מוסף כימי משפר עבידותadmixture,) 

I –  צמנט מהסוגCEM I 52.5N, 

III –  צמנט מהסוג CEM III/B 42.5N,)צמנט סיגים( 

R – וצה(.ה ללא התוספים )אפר פחם מרחף והבתערובת בקר 
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 הרכבי תערובת של עיסות.:  4טבלה 

 
 בתערובת )גר'(מרכיבים ותכולתם  תערובת

 צמנט כינוי מס'
52.5 

צמנט 
 סיגים

 

אפר 
פחם 

SA 

אפר 
 פחם
RU 

 
 בוצה

 
 מים

 מוסף
משפר 

 עבידות

 
 הערה

1. I-SsaF 900  450  225.0 530   

2. R-I 900     414  בקרה 

3. III-SsaF  900 450  225.0 530   

4. I-saF 900  450   390   

5. III-saF  900 450   420   

6. I-SAsaF 900  450  225.0 414 13.5  

7. III-SAsaF  900 450  225.0 477 22.5  

8. III-SAsaF  900 450  225.0 477 22.5  

9. I-A0.5SsaF 900  450  112.5 414 20.5  

10. III-A0.5SsaF  900 450  112.5 414 31.5  

11. I-A0.5SruF 900   450 112.5 414 21.5  

12. III-A0.5SruF  900  450 112.5 414 26.0  

13. I-AruF 900   450  414 5.0  

14. III-AruF  900  450  414 5.0  

15. R-III  900    414  בקרה 

 

 חוזק הלחיצה של העיסות.:  5 טבלה
 

 גיל בדיקה )ימים( וחוזק הלחיצה )מגפ"ס( תערובת

תאריך  כינוי מס'
 הכנה

ω* 7 14 28 56 90 

1. I-SsaF 02.08.2012 0.59 43.6 48.5 51.4  56.2 

2. R-I  0.46      

3. III-SsaF 02.08.2012 0.59 31.3 39.9 45.0  55.0 

4. I-saF 16.08.2012 0.43  75.3  88.4  

5. III-saF 16.08.2012 0.47  51.8  71.5  

6. I-SAsaF 06.09.2012 0.46 42.0 50.1 55.8 59.7  

7. III-SAsaF 20.09.2012 0.53 37.2 52.6 54.4   
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8. III-SAsaF 20.09.2012 0.53 35.9 47.6 48.1   

9. I-A0.5SsaF 27.09.2012 0.46 58.0 64.2 71.8   

10. III-A0.5SsaF 04.10.2012 0.46 52.3 60.3 61.4   

11. I-A0.5SruF 18.10.2012 0.46 49.4 55.8    

12. III-A0.5SruF 18.10.2012 0.46 52.0 55.1    

13. I-AruF 01.11.2012 0.46 52.1     

14. III-AruF 01.11.2012 0.46 42.0     

15. R-III  0.46      

 

*  ω –   צמנט. –יחס מים 

 

התוצאות שהתקבלו עד כה לא מצביעות על השפעת הבוצה על התפתחות חוזק הלחיצה. הבדלי 

צמנט, וכן מהשוני בהתפתחות החוזק בין שני :היחס מיםהחוזק שנרשמו נובעים בעיקר בשינויי 

וחוזקו המרבי נמוך יותר. עם זאת, יש להמתין עד צמנט סיגים איטי יותר בגיל מוקדם הצמנטים: 

 ימים. 90הגיל של  לקבלת מלוא התוצאות כול

 

י אאפריק שהו בין העיסות עם שני הסוגים של האפר, הדרום, עדיין אין נתונים לגבי שוני כלכמו כן

 והרוסי. כנראה, אין לצפות להבדלים משמעותיים מבחינה זאת.

 

בנוסף, ניתן להסיק מהתוצאות הללו, כי לא הייתה השפעה משמעותית, אם בכלל, של הבוצה על 

האם  –תכולת אוויר בתערובות. לא ניתן לקבוע, האם הייתה השפעה של המוסף הכימי, ולהיפך 

. יצוין, כי בעיסות הטריות לא נצפה שוני כלשהו בהתנהגות המוסף פעולתהבוצה השפיעה על 

 המוסף.

 
 זמני התחלה וסוף התקשרות העיסות.:  6 טבלה

 
 זמני התקשרות )דקות( תערובת

תאריך  כינוי מס'
 הכנה

ω* סוף התחלה 

1. I-SsaF 02.08.2012 0.59 100 130 

2. R-I  0.46   

3. III-SsaF 02.08.2012 0.59 160 220 

4. I-saF 16.08.2012 0.43   

5. III-saF 16.08.2012 0.47   

6. I-SAsaF 06.09.2012 0.46 130 170 
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7. III-SAsaF 20.09.2012 0.53 100 160 

8. III-SAsaF 20.09.2012 0.53 205 380 

9. I-A0.5SsaF 27.09.2012 0.46 150 220 

10. III-A0.5SsaF 04.10.2012 0.46 470 680 

11. I-A0.5SruF 18.10.2012 0.46   

12. III-A0.5SruF 18.10.2012 0.46   

13. I-AruF 01.11.2012 0.46 260 410 

14. III-AruF 01.11.2012 0.46 270 670 

15. R-III  0.46   

 

* ω –  צמנט.:יחס מים 

     
, יכולה הבוצה לגרום המלט זמני התחלה וסוף התקשרות עיסותעל פי תוצאות המדידות של 

לקיצור משמעותי של זמן התחלת ההתקשרות: הקטנת תכולת הבוצה דוחה התחלת ההתקשרות 

 . , ממקורות השוניםועם שני האפרים השונים הצמנטיםסוגי בעיסות עם שני 

 

 תערובות הבטון כונות הנבחנות בשלב זה בעיסות הטריות והקשויות הן קריטיות הן לגבי הת

 והמוצרים בהם ניתן יהיה לשלב את הבוצה הנבחנת. תערובות הבטוןבכלל והן לגבי קביעת סוגי 

  

כי הבוצה לא תשפיע במידה  תבוודאומהנתונים של הבדיקות בעיסות שהבאנו אפשר להניח היה 

שלילית משמעותית על התכונות המכאניות. עם הצטופפות המערכת, למשל באמצעות הקטנת 

עם זאת ברור שרק ייצור של בטונים שבהם  צמנט, ניתן לצמצם את תופעת המיצוי.:היחס מים

 שולבו תוצרי קיבוע בוצה באפר פחם ייתן על כך תשובה כמו שמובא בפרק הבא.

 

הבוצה גורמת כנראה, להקטנת זמן התחלת ההתקשרות, אך לא נראה שתופעה זו כשלעצמה 

 ף הבנייה.מהווה מחסום בפני יישומים כאלה ואחרים בענ

 

כימיקלים  בחינת שילוב של בוצת "חיפה -תערובות בטון. ניסויים ב6
 בתערובות בטוןדרום" ואפר פחם מרחף 

 
מיליון  25 –מד בכ אנהיקף השימוש בו בישראל בטון מהווה את אחד מחומרי הבנייה העיקריים ו

שימוש נרחב בחומר גלם . רוב נפח תערובת הבטון הוא אגרגט וחול ועל כן ישנו 2013-מ"ק לשנה ב

זה. בשנים האחרונות תעשיית הבנייה "סובלת" ממחסור ניכר בחול המשמש כאחת הפרקציות 

מנגד, בתעשיות שונות מיוצרים חומרים שונים  החשובות והחיוניות בייצור תערובות הבטון.

ש המהווים תוצרי לוואי שעשויים לשמש כחומרי גלם לייצור תערובות בטון. הרצון להשתמ

הפחתת תשומות ייצור  – היבט כלכלי( 1בחומרי לוואי אלו נובע ממספר שיקולים, שהינם: )

שימוש בתוצרי הלוואי כחומרי גלם  – היבט סביבתי( 2הבטון על ידי שימוש בחומרי לוואי )
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שיפור איכות  – הנדסי\היבט טכנולוגי( 3הכרייה של אגרגטים ) תבתערובות הבטון ומנגד הפחת

 ותכונות תערובות הבטון.  

 

השימוש בבוצת "חיפה כימיקלים דרום" המהווה את אחד בפרק זה נבדק ההיבט היישומי של 

ואפר פחם המהווה  ת הפוספאטים בדרום הארץשל תעשייהפסולות הכימיות המשמעותיות מ

 תוצר לוואי של תחנות הכח. 

 

נעשה מרחף כריאגנט קיבוע לבוצה ושילובו האפשרי בבטון תעשייתי השימוש באפר פחם כאמור 

 ממספר סיבות עיקריות :

האפר הינו חומר קיבוע זול עם תכונות קישור מעולות לתרכובות כימיות הן כיונים והן  .1

 כמשקע דק. 

 בתערובות הבטון.)אגרגאט דק( תחליף חלקי לחול תוצר הקיבוע יכול להוות  .2

חומר פוצולני המגיב עם מימת הסידן ועל כן מתאפשרת הפחתה ית התוצר הינו פוטנציאל .3

 חלקית של הצמנט בתערובות הבטון. 

 

אינץ', המהווה את תערובת הבטון  6שקיעת קונוס  30-על תערובת בטון מסוג ב תמתבסס עבודהה

הנפוצה בישראל. כמו כן, נעשה שימוש בהרכב תערובת בטון ובחומרי גלם המצויים בשימוש 

 יומיומי בתעשיית הבטון.

 

במחלקה  חומרי הבנייהייצור הדגמים ובדיקות מכאניות של הבטון הקשוי נבחנו במעבדת 

 להנדסה אזרחית באוניברסיטת אריאל.

 

השתמשנו בעבודה בפרק זה בשני סוגי אפר פחם מרחף: אפ"מ דרום אפריקאי ואפ"מ רוסי. זאת 

 וייקט.לאור בקשת מינהלת אפר הפחם שהזמינו את הפר

 
 ןבטותערובות תוכנית העבודה לייצור  .16.
 

 הרכב הדגמים

 

 . CEM I 52.5 Nמסוג נעשה שימוש בצמנט                הצמנט

 

 סוגי אפר פחם מרחף: רוסי ודרום אפריקאי. 2נבדקו   אפר פחם מרחף

 

 .משקלי()יחס  4:1 -ו 2:1    –נבחנו שני יחסי בוצה: אפר                אפר\יחסי בוצה
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 –ו  50 -מינוני החלפה   2 –אפר ב\בוצעה החלפה של החול עם הבוצה            מינוני החלפת חול

הבוצה והאפר הוזנו בנפרד כחלק ממרכיבי תערובת  ק"ג למ"ק. 100

 .הבטון

 

 התערובות הוכנו בדרגת שקיעה קבועה וביחס מים לצמנט משתנה. יחס מים צמנט

 

אוחסנו טרם הבדיקה ונבחנו בהתאם לתקנים  כל המדגמים  תנאי אחסון

 .הרלוונטיים

 

 הרכבי תערובות הבטון שנבחנו. ובאיםמ 7 בטבלה

 

 .הרכב תערובת הבטון :א' 7 טבלה 

 כמות,  חומר הגלם

 ק"ג למ"ק

 CEM I 52.5 N 250צמנט 

 850 מ"מ(  12-19אגרגט גס )

 650 מ"מ( 0-5אגרגט דק )

 450 חול טבעי

 מוסף כימי

 )מבוסס על ליגנו ונפטלן סולפונט(

3.25 

 

 שיעורי החלפת תוצרי הקיבוע בחול בכל תערובות הבטון.תיאור  :ב' 7 טבלה 

 

כמות החלפה, ק"ג  אפר\יחס בוצה מס' תערובת

 למ"ק

 מקור האפר

 אפר פחם\ללא בוצה –תערובת ייחוס  1

 רוסיה 50 1:2 2

 רוסיה 100 1:2 3

 רוסיה 50 1:4 4

 רוסיה 100 1:4 5

 אפריקאי-דרום 50 1:2 6

 אפריקאי-דרום 100 1:2 7

 אפריקאי-דרום 50 1:4 8

 אפריקאי-דרום 100 1:4 9
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 תכנית בדיקות  .6.2
 

 .2.5חלק  26משקל מרחבי נמדד בהתאם לת"י  .א

 .2.1חלק  26עבידות תערובת הבטון נמדדה בהתאם לת"י  .ב

 .3חלק  26בהתאם לת"י  יום נקבע 90 –ו  28,  7, 1חוזק לחיצה בגיל  .ג

  .4.2-ו  3חלק  26יום נמדד  על פי ת"י  28חוזק בכפיפה בגיל  .ד

 . ASTM C1202יום נמדד על פי התקן  28חדירות כלורידים בגיל  .ה

 
 תוצאות המחקר .6.3

 
מתארת את חוזקי  8 מס' אחת מתכונות הבטון העיקריות הוא חוזק בלחיצה ובכפיפה. טבלה

 .1הלחיצה והכפיפה של תערובות הבטון שהוכנו בהתאם להרכבים המצוינים בטבלה מס' 

 
 .תוצאות חוזק בלחיצה וחוזק בכפיפה :8טבלה 

 
תערובת 

 מס'

 
 חוזק בלחיצה )מגפ"ס( בגיל, ימים

חוזק בכפיפה 
 )מגפ"ס( בגיל, ימים

1 7 28 90 28 
1 8.90 33.92 46.86 56.92 4.0 

2 8.13 34.11 46.25 59.92 4.5 

3 8.31 34.06 48.04 58.35 5.5 

4 8.72 31.69 49.05 64.47 5.0 

5 7.75 33.85 52.60 66.40 5.4 

6 10.34 39.05 55.93 65.37 4.3 

7 7.75 32.96 46.50 63.23 4.7 

8 8.13 35.57 52.27 44.20 5.2 

9 6.34 32.46 49.15 59.09 4.0 

 
 

 שעות( 24)לאחר חוזק ראשוני 

 

שעות. פרמטר זה הינו  24אחד הפרמטרים החשובים ביציקות של תערובות בטון הוא החוזק הראשוני לאחר 

משימוש בחומרים  חיוני כיוון שיש לוודא שאין השפעה שלילית של עיכוב יתר של תערובות הבטון כתוצאה

שונים. עיכוב יתר עלול לעכב את עבודות הבנייה ופגיעה באיכות הבטון בגילאים  "זיהומים"המכילים 

 מתקדמים.

 

ויותר  90% -כל התערובות מראות חוזק ראשוני המהווה כ 9, מלבד תערובת 8כפי שניתן לראות בטבלה 

יעה מחוזק הלחיצה של תערובת ההשוואה שאינה מכילה כלל בוצה ואפר פחם. כלומר לא ניתן לראות פג
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מהותית בחוזק הלחיצה הראשוני של התערובות בשני מינוני ההחלפה ובשני יחסי בוצה ואפר. כמו כן לא ניתן 

 להבחין בהבדל משמעותי בין שני סוגי האפר, מינוני החלפה ויחס בוצה לאפר.

 

 ימים 7חוזק לחיצה לאחר 

 

מהווה אינדיקציית ביניים לאיכות  ימים אינו מהווה את החוזק הסופי של הבטון, אלא 7חוזק לחיצה לאחר 

 יום. 28הבטון שתתקבל בגיל 

 

מתאר את יחס חוזקי הלחיצה של כלל התערובות המשלבות בוצה ואפר לחוזק הלחיצה של התערובת  3איור 

יום שהתקבלו הינם בתחום החוזק של תערובת  7המכילה צמנט בלבד ללא בוצה ואפר. חוזקי הלחיצה בגיל 

לראות ירידה בחוזקי הלחיצה כתוצאה משימוש בבוצה והאפר. ניתן אף לראות שישנן הלחיצה ולא ניתן 

ל  1תערובת ביחס  תערובות המראות חוזקי לחיצה אף גבוהות מחוזק הלחיצה של תערובת ההשוואה ובעיקר

 7. בתערובת זו חוזק הלחיצה לאחר (6תערובת  ק"ג למ"ק ) 50י ובמינון החלפה של אעם אפר דר' אפריק 2 –

בהשוואה לחוזק הלחיצה של תערובת ההשוואה. לא ניתן להצביע על  15% -ימים שהתקבל היה גבוה בכ

 הבדל מובהק בשימוש בשני סוגי האפר או בשני מינוני ההחלפה. 

 

 

השוואה )%( בגיל אפר לחוזק לחיצה של תערובת ה\תערובות המכילות בוצהיחס חוזקי הלחיצה של  : 3איור 

 ימים. 7

 

 יום( 90יום, גיל  28חוזק לחיצה סופיים )גיל 

 

 ימים מהווה את החוזק הסופי של הבטון על פי התקן.  28חוזק לחיצה לאחר 

מתאר את יחס חוזקי הלחיצה של כלל התערובות המשלבות בוצה ואפר לחוזק הלחיצה של התערובת  4איור 

ניתן לראות שחוזקי  4יום של אשפרה. מתוך איור מס'  28המכילה צמנט בלבד ללא בוצה ואפר לאחר 

באפר  גבוהים מחוזק הלחיצה של תערובת ההשוואה. בשימוש או אףזהים בחלקם יום היו  28הלחיצה בגיל 
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ק"ג למ"ק הגדילה  100 -ק"ג למ"ק ל 50 -אפר מ\פחם שמקורו ברוסיה ניתן לראות שהגדלת השימוש בבוצה

. 1:4ביחס בוצה אפר  8% -ובהגדלה של כ 1:2ביחס בוצה אפר  2% -( בכ2 – 5את חוזקי הלחיצה )תערובות 

 100 -בהגדלת השימוש ל לעומת זאת ניתן להבחין בהשפעה הפוכה בשימוש באפר פחם שמקורו באפריקה.

ק"ג למ"ק ניתן להבחין בירידת החוזק הסופי, אך עדיין חוזקי הלחיצה אינם נמוכים מחוזקי הלחיצה של 

 תערובת ההשוואה.

 

 

אפר לחוזק לחיצה של תערובת ההשוואה )%( בגיל \יחס חוזקי הלחיצה של התערובות המכילות בוצה :4איור 

 יום. 28

 

התקבלו שינויים מהותיים  בשימוש עם אפר פחם מרוסיה בשני מינוני ההחלפה לא (5)איור מס'  יום  90בגיל 

ניתן לראות  1:4חוזק גבוה יותר מתערובת ההשוואה. לעומת זאת ביחס בוצה אפר  5% - 2% -בכשנעים 

זק עם עלייה בחו 16%ק"ג למ"ק לעומת  50בתערובת בה בוצעה החלפה של  13%עלייה בחוזק הלחיצה של 

 ק"ג למ"ק. 100מינון החלפה של 

 

יום בין  90לא ניתן לראות הבדל בחוזקי הלחיצה בגיל  1:2ביחס החלפה  יאדר' אפריקבשימוש באפר פחם 

 1:4. ביחס החלפה של  11% - 14% -ק"ג למ"ק. אולם התקבלו חוזקים גבוהים יותר בכ 100 -ו 50החלפה של 

בהשוואה לחוזק  23% -התקבל חוזק נמוך בכ 8)בתערובת  1:2ס של התקבלו חוזקים נמוכים יותר מאשר ביח

 אה(.והלחיצה של תערובת ההשו
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אפר לחוזק לחיצה של תערובת ההשוואה )%( בגיל \יחס חוזקי הלחיצה של התערובות המכילות בוצה :5איור 

 יום. 90

 

 חוזק לחיצה בכפיפה 

 

התערובות המשלבות בוצה ואפר לחוזק הכפיפה של תערובת מתאר את יחס חוזקי הכפיפה של כלל  6איור 

 ההשוואה.

 

ניתן לראות שחוזקי הכפיפה שהתקבלו היו גבוהים מחוזק הכפיפה של תערובת ההשוואה.  6מתוך איור 

ק"ג  100 -ק"ג למ"ק ל 50 -אפר מ\בשימוש באפר פחם שמקורו ברוסיה ניתן לראות שהגדלת השימוש בבוצה

ביחס  10% -ובהגדלה של כ 1:2ביחס בוצה אפר  25% -( בכ2 – 5זקי הלחיצה )תערובות למ"ק הגדילה את חו

ק"ג  100 -אפריקה. בהגדלת השימוש לדר' . מגמה זהה התקבלה בשימוש באפר פחם שמקורו ב1:4בוצה אפר 

 .10% -בכ 1:2למ"ק ביחס בוצה אפר של 
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אפר לחוזק לחיצה של תערובת ההשוואה )%( בגיל \יחס חוזקי הכפיפה של התערובות המכילות בוצה :6איור 

 יום. 28

 

 יוני כלורלבחינת חדירות תערובות הבטונים 

 

. בדיקה זו מהווה מדד למידת חדירות ASTM C1202יום נמדדה על פי התקן  28חדירות כלורידים בגיל 

כך קיים חשש גדול יותר לפגיעה  חדירות הכלורידים גבוה יותרמזהמים לתוך תערובת הבטון. ככל ש

 בתערובת הבטון ולרשת הזיון בתוכו. 

 

אפר ותוצאת החדירות \ארות תוצאות חדירות הכלורידים של התערובות המכילות בוצהומת 7באיור 

הכלורידים  (. על פי האיור ניתן להצביע על מגמה ברורה של הפחתת חדירות1בתערובת ההשוואה )תערובת 

בתערובות המכילות שילוב של אפר פחם ובוצה למרות שהבוצה מכילה כלורידים. מגמה זו מצביעה בברור על 

 קיבוע הכלורידים באמצעות השימוש באפר פחם.

 

 50 -אפר מ\רור ירידה בחדירות הכלורידים בהגדלת החלפת הבוצהיבשימוש אפר פחם רוסי ניתן לראות בב

ק"ג למ"ק ביחס של  100ק"ג למ"ק, בשני יחסי בוצה אפר. כמו כן יש לציין שבהחלפה של  100 -ק"ג למ"ק ל

קולומבס. חדירות זו מהווה חדירות נמוכה על פי התקן. מגמה זהה  1,600חדירות הכלורידים היא  1:4

ת שהכילה לא ניתן לראות הבדל מהותי בתערוב 1:4אולם ביחס  1:2ביחס י אדר' אפריקהתקבלה גם עם אפר 

 ק"ג למ"ק.  100 -ק"ג למ"ק ו 50
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 .ASTM C1202תוצאות חדירות כלורידים על פי על פי התקן  :7איור 

 

מבחינת תכונות בטונים משולבי בוצת "חיפה כימיקלים דרום"  מסקנות. 6.4
 ואפ"מ

 

נבחנה ההיתכנות לשימוש בשילוב של בוצת "חיפה כימיקלים דרום" ואפר פחם משני פרק זה ב

 -ו 28, 7, 1קורות, כתחליף חלקי של חול בתערובות הבטון. במחקר נבחנו חוזקי הלחיצה לאחר מ

 יום וחדירות כלורידים.  28חוזקי כפיפה לאחר  ,יום 90

 

מחוזקי הלחיצה של תערובות ההשוואה ויותר  90% -יום שהתקבלו היו כ 1חוזקי הלחיצה לאחר 

סוגי האפר, שני מינוני ההחלפה ובשני יחסי בוצה אפר.  ולא ניתן להצביע על הבדל מהותי בין שני

ימים שהתקבלו היו בתחום חוזקי הלחיצה של תערובת ההשוואה ולא ניתן  7חוזקי הלחיצה בגיל 

 להבחין בשינוי מהותי בין כלל התערובות.

חוזקי הלחיצה הסופיים שהתקבלו היו גבוהים מחוזקי הלחיצה של תערובת ההשוואה וניתן 

מגמה שבהגדלת מינון ההחלפה ובהגדלת אחוז האפר בתערובת, התקבלו חוזקים גבוהים לראות 

 יותר.

מגמה זהה התקבלה בבדיקת חדירות כלורידים. ככל שאחוז ההחלפה גדל וככל שאחוז ההחלפה 

 של האפר גדל לעומת הבוצה, התקבלה חדירות כלורידים נמוכה יותר.

 

שונה זו ששילוב של בוצה ואפר פחם כתחליף חלקי של לסיכום, ניתן לראות בבדיקת היתכנות רא

חול בתערובת הבטון אינה מזיקה לבטון אלא משפרת את איכותו מבחינת חוזקי לחיצה, כפיפה 

 וחדירות כלורידים נמוכה יותר.
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כמובן שתנאי הכרחי לשימוש בבטון שבו שולבה בוצה כימית שקובעה באפר פחם מרחף היא 

ו לפי התקנים הנהוגים בישראל לבטון. אולם תנאי נוסף הכרחי הוא שלא שתכונותיו המכניות יהי

קרקעי בישראל. לשם בדיקה זאת השתמשנו -תהיה שטיפת מזהמים ממנו לאקוויפר המים התת

 Landfill Directive) להטמנה לפסולות האירופיתדירקטיבה ב EN 12457/2 בפרוצדורת השטיפה

2003/33/EC השטיפה כמו גם הסבר על השיטה מופיעות בפרק הבא.(. התוצאות של בדיקות 

 

 ניסויי שטיפה בבטונים משולבי בוצת "חיפה כימיקלים דרום" ואפ"מ .6.5
 

 תרשים, כפי שמתואר בEN 12457/2 שיטת המיצויבדיקות השטיפה בוצעו בהתאם לכאמור, 

 .לנושא( 8כאשר דגמי המונוליטים נגרסו ונטחנו )ראה הערה בעמוד  1מספר 

 

 

 .לפסולות רקטיבה האירופיתילפי הד EN 12457/2 שטיפהשיטת ה :1 תרשים

 

גרם בטון  5 . נלקחה דוגמא שלובוצה ואפ"מ שאותו טחנדגם בטון משולב מ כל בדיקה נלקחב

ים דרום", יחד עם קלאפר פחם מרחף ובוצת "חיפה כימי טחון, המכיל תכולה חלקית של תערובת

(. התמיסה עורבבה על גבי מטלטל עילי 1/10נוזל/מוצק  מ"ל של מים מזוקקים )יחס 50

(Overhead למשך )24hr±30min  סוננה התמיסה  שעות 24של  סל"ד. לאחר פרק זמן 5במהירות של

בוצעו לכל תסנין ולבסוף בוצעה החמצת התסנין  pH. בדיקות 0.45m( PETבפילטר טפלון )

 מרוכזת.  3HNOנפח של  %0.1 בעזרת ICPלהכנתו לאנליזת 

 

)לא היה טעם לקחת דוגמאות בטון טריות שכן  ימים 90 -ו 30דוגמאות של הבטון נלקחו לאחר 

פתחות ההקשייה תאת בדיקות השטיפה יש לבצע על דגמים סופיים של בטון מוכן לאחר גמר ה

 . שלו(

 

ערכי סף בתשטיף לפסולת מסוכנת,  בעלי , בכללם יסודותיסודות קורט 21בדיקות השטיפה כללו 

פי הדירקטיבה האירופית ל, בהתאמה( inert -ו hazardous ,non-hazardous) אינרטיתלא מסוכנת ו

U, Tl, Th, 4SO, Se, Sb, Pb, Ni, Mo, Mn, Hg, Cu, Cr, Co, Cd, Be, Ba, B, As, Ag ,) לפסולות

V, Zn.)   

Mixing waste + Ultra 
Pure water (UP) - ratio 

(1/10 Solid/Liquid)

Mixing the 
slurry on 
overhead 

shaker (5rpm, 
24hr±30min)

Filtering 
(0.45m) 

and 
sampling

pH analysis 
for filtrate

ICP sample 
preperation 
and analysis
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 ICPבתשטיף בוצעה באמצעות מכשיר קביעת ריכוזי מתכות: מדידת ריכוזי הקטיונים (א

AES  של חברתhermo במהלך הבדיקה השתמשנו בסטנדרטים ידועים שנדרשו לכיול .

 המכישור.

 מ"ל. 50 בנפח PETשטיפות: ניסויי השטיפה נערכו בבקבוקי פלסטיק  (ב

 

 וצאות בדיקות תשטיףת

 

 בישראל.המאומצת כאמור כל ניסויי השטיפה בוצעו על פי כללי הדירקטיבה האירופית 

הקריטריונים להגדרת רמת הסיכון של הפסולת המוצקה לפי הדירקטיבה האירופית נתונים 

 .9בטבלה מספר 

 

 .הגדרת ספי ריכוז ליסודות מסוכנים בתשטיפים מבחינת רמת סיכון :9טבלה מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .על בסיס חומר יבש mg/kg -* כל הריכוזים נתונים ב

 

שערכנו בדגמי בטון  pHגם בדיקות  ותתוצאות בדיקות השטיפה לפי הדירקטיבה האירופאית כולל

 .10מובאות בטבלה והן יום  30בגיל משולב אפ"מ ובוצת "חיפה כימיקלים דרום" 

 

 ., מ"ג/ק"ג על בסיס יבש(ימים 30בטונים )לאחר ה: תוצאות שטיפת 10טבלה מספר 

 
mg/kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

pH 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

          

4SO 45.09 47.67 65.85 53.74 55.82 54.92 58.44 49.98 55.33 

Ba 4.68 9.11 5.83 11.40 7.83 9.59 9.42 7.79 10.65 

Element Inert * Non 

Hazardous* 

Hazardous* 

    

    

SO4 1000 20000 50000 

Ba 20 100 300 

Cr 0.5 10 70 

Mo 0.3 10 30 

Sb 0.02 0.7 5 

Se 0.1 0.5 7 

Zn 4 50 200 

As 0.5 2 25 

Cd 0.04 1 5 

Ni 0.4 10 40 
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V <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Cr 1.39 1.17 0.86 0.53 0.48 0.67 0.49 0.49 0.61 

Mo 0.11 0.13 0.17 0.10 0.17 0.11 0.12 0.12 0.14 

Pb 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Sb 0.0009 0.0009 0.0017 <0.001 0.0007 0.0007 0.0005 0.0005 0.0006 

Se 0.030 0.030 0.030 0.020 0.020 0.020 0.040 0.040 0.020 

Zn 0.05 0.06 0.14 0.05 0.03 0.06 0.04 0.04 0.04 
 

 Ag, As, B, Be, Cd, Cu, Mn, Ni, Th, Tl, U, Vבנוסף על הנתונים המופיעים בטבלה, היסודות  *

 (mg/kg 0.001>נמצאו מתחת לסף רגישות המכשיר )

 

היסודות שעלולים להישטף מהבטון ולהוות סיכון נמצאים מתחת  כלמהנתונים בטבלה עולה כי 

 פסולתהמגדיר מתחת לסף , ואף יתלסף המגדיר פסולת כמסוכנת לפי הדירקטיבה האירופ

 -מתוצאות ה (.בקטגוריה זולפסולת  קריטריוןהחורג במקצת מה Cr)להוציא יסוד אחד  אינרטית

pH  נמצאו בטווח שנבדקו הבטונים דגמי כי כל גם ניתן לראותpH  בסיסי מאוד, דבר שתורם

 לתכונות הכימיות והפיזיקאליות של הבטון.

 

שערכנו בדגמי בטון  pHתוצאות בדיקות השטיפה לפי הדירקטיבה האירופאית כולל גם בדיקות 

 .11יום מובאות בטבלה  90משולב אפ"מ ובוצת "חיפה כימיקלים דרום" בגיל 

 

 .ימים( 90בטונים )לאחר התוצאות שטיפת  :11טבלה מספר 

 
mg/kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

pH 13.89 14 14 14 14 13.30 13.90 14 14 

          

4SO 61.62 62.07 54.70 56.00 65.00 284.77 89.79 49.51 61.35 

Ba 15.37 11.71 12.39 5.57 9.77 0.42 3.16 4.89 11.63 

V <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.16 <0.001 <0.001 <0.001 

Cr 1.10 0.90 1.17 1.27 0.54 2.43 1.51 1.22 0.90 

Mo 0.08 0.14 0.10 0.15 0.14 0.18 0.16 0.13 0.15 

Pb 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.002 0.01 0.01 0.01 

Sb 0.0006 0.0005 0.0007 0.0009 0.0009 0.0043 0.0012 0.0010 0.0010 

Se 0.030 0.010 0.040 0.020 0.030 0.020 0.040 0.020 0.020 

Zn 0.05 0.05 0.04 0.08 0.07 0.04 0.05 0.04 0.03 
 
 Ag, As, B, Be, Cd, Cu, Mn, Ni, Th, Tl, Uבנוסף על הנתונים המופיעים בטבלה, היסודות  *

 .(mg/kg 0.001>נמצאו מתחת לסף רגישות המכשיר )
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מהנתונים בטבלה עולה כי כל היסודות שעלולים להישטף מהבטון ולהוות סיכון נמצאים גם כאן 

, ואף אינרטית ( לפי הדירקטיבה האירופיתHazardousכמסוכנת )מתחת לסף המגדיר פסולת 

נמצאו שנבדקו טונים בהדגמי כי כל גם ניתן לראות  pH -. מתוצאות ה)במגבלת החריגה בכרום(

תכונות הכימיות באופן משמעותי חיובי לשיפור בבסיסי מאוד, דבר שתורם  pHבטווח 

 והפיזיקאליות של הבטון.

 

זה היא שדגמי בטון משולבי אפ"מ ובוצת "חיפה כימיקלים דרום" המסקנה הברורה מפרק 

הינם בטוחים לעבודה ואין בהם כל סיכון סביבתי מבחינת שטיפת מזהמים לאקויפר מי 

 התהום. 

 

 בטיחות קרינה .6.6

 

בהצעת המחקר שהוגשה התייחסנו לעובדה שנעריך את רמות הקרינה הצפויות לדגמי הבטון כדי 

ון שאין שום בעיה לעמוד והנדרש. אולם לא היה שום טעם להתייחס לנקודה זאת כי ףלעמוד בס

על ידי ביצוע מיהול מתאים של כמות הבוצה המקובעת באפ"מ. זאת בהנחה שיהיה  סף זהב

יישום של השילוב של בוצת "חיפה כימיקלים דרום" מקובעת באפ"מ בבטון תעשייתי. כלומר 

תעשייתי ניתן לבדוק את רמות הקרינה הנפלטות מהם לפי התקן כאשר יוכנו דגמי בטון באופן 

הישראלי ובמידה והרמה גבוהה מדי ניתן פשוט להפחית את כמות תוצר הקיבוע בבטון עד לרמה 

כדי לבדוק את הנושא יש לבצע בדיקות רבות אצל קבלן חיצוני )יחידת  כזו שהוא יעמוד בתקן.

קצבה ובדיקות אלו כרוכות בעלות גבוהה יחסית שלא תביקורת הקרינה בממ"ג שורק או בקמ"ג(. 

תהיה דרישה לביצוע הבדיקות נצטרך להגיש בהערכה של התקציב שהתקבל בהצעה. במידה ו

דרישת תקציב נוספת. אולם כאמור להערכתנו אין שום צורך לבצע אותן שכן ניתן לבצע מיהול 

 התקן. במידת הצורך ולהפחית את ריכוז הבוצה בבטון לפי דרישות

 

 . סיכום7

 

 ,שמסוכמת בדו"חו ראשונית לבחינת האפשרות לשימוש בתוצרי הקיבוע בתערובות בטון מעבודה

שבה נבדקה האפשרות של שילוב תוצר קיבוע של בוצת "חיפה כימיקלים דרום" עם אפר פחם 

הקיבוע בטון שבו שולב תוצר תערובות ברור כי ניתן לייצר בתערובות בטון, ניתן לראות ב מרחף

כך שמתקבל בטון שתכונותיו המכניות לא  ,של הבוצה כתחליף חלקי של אגרגאטים וצמנט בבטון

עברו שום דגרדציה ואין ממנו שום שטיפה של מזהמים שמקורם מהבוצה. כלומר זהו תהליך 

 -של הבוצה והתהליך פשוט ביותר מבחינת הטכנולוגיה אחסוןאפשרי ומומלץ שכן אין צורך לבצע 

 ל טכנולוגיה של ייצור בטון!!!וכבסך ה
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 המסקנות הסופיות של כל הפרוייקט הן כדלהלן:

 

תהליך הקיבוע של הבוצה על ידי אפר פחם מרחף הינו פשוט ודורש ערבוב של שניהם  .א

 .באופן מכני

בטון שנוצר כתוצאה משילוב תוצר הקיבוע של תערובת באין הבדל מהותי באיכות  .ב

המרחף. התקבלו תוצאות טובות הן עם אפר פחם מרחף הבוצה בתלות בסוג האפר 

 אפריקאי או פחם רוסי.-שמקורו בפחם דרום

 % -בוצה או ב\ות כי עם העלייה ביחס אפר פחם מרחףאבדיקות חדירות כלוריד מר .ג

)כלומר  יםהשילוב של תוצר הקיבוע בבטון יש שיפור בשני המקרים בחדירות הכלוריד

 .ירידה בחדירות(

עקב שילוב תוצר הקיבוע בבטון שעות(  24בחוזק הלחיצה הראשוני ) הותיתמ אין ירידה .ד

כלומר התפתחות חוזק הלחיצה עם הזמן  -שיפור בחוזק הלחיצה הסופי לעומת זאת ישו

 עקב שילוב תוצר הקיבוע משפרת את חוזק הבטון!!!

 

ותיו סך הכול ברור כי ניתן להשתמש בבטון משולב לצורכי הנדסה אזרחית מבחינת תכונ

 המכניות ולא נשקפת משימוש בו סכנה סביבתית.

 

מסקנה חשובה נוספת מבחינת מחשבות לעתיד הינה כי ניתן לבצע את כל תהליך 

בתהליך אחד שכולל גם את  הסתירה של השפכים החומציים של "חיפה כימיקלים דרום"

כך שניתן משמעותית מבחינה תפעולית לחסוך  ,ולשלבה בבטון הבוצה-הקיבוע של התוצר

רבות כספית מבחינת סוך חלמה שיכול  ,את כל תהליך הסתירה שמבוצע כיון במפעל

 עלויות התפעול במפעל "חיפה כימיקלים דרום".
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ל שפכים חומציים במפעל "חיפה ש Dכה : טבלת חברת "אמינו לאב" להרכב ברינספח

 .כימיקלים דרום"
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