
  מנהלת אפר פחם
  

  משרד התשתיות הלאומיות      
  משרד הגנת הסביבה      

  משרד הפנים      
  חברת החשמל לישראל 

 החברה הלאומית לאספקת פחם
  
  

 
  2008 יוני 

 
 

 בדיקת תכונות בטון בתלות באיכות הצמנט והאפר
  

נבחנת היעילות של אפר פחם כתחליף  במסגרת מחקר מתמשך המתבצע במכון לחקר הבניה
 מטרת המחקר לבסס מקדמי .קרבונציה וחדירות לכלורידים, חוזק, בכל הקשור לתפקוד, לצמנט

ינה העדכנית המתלה את דרישות האיכות תחלופה של צמנט באפר בתערובות הבטון על פי התק
  .בתנאי הסביבה והייעוד) קיים(

ק "מ/ג" ק270 – 200תערובות עם תכולות של צמנט בטווח של היעילות לקרבונציה נבחנה בעיקר ב
נבחנו מדגמי אפר בעלי תכולה נמוכה  שלבי המחקרבשני . ק"מ/ג" ק150 -אפר עד כותכולות 

 180 - הראשון התמקד בתערובות בעלות תכולת מים של כהשלב. LOI, וגבוהה של הפסד בקלייה
וזאת כדי לבחון , ק"מ/ ליטר180 – ו 160,  גם השפעת תכולת המיםנבדקה השני ובשלבק "מ/ליטר

  .תזה שהוצעה שבתערובות בעלות תכולת מים נמוכה יותר היעילות של האפר תהיה טובה יותר

 בהתאם 0.5 – 0.4 (ן מקדמי תחלופה שמרנייםהוצעו ואושרו בתק' בהתבסס על ממצאי שלב א
אמור היה לבחון אפשרות שיפור המקדמים והחלתם על אזורי חשיפה ' שלב ב. )לאזור החשיפה

  .קשים יותר
  

 מקדמי היעילות שהתקבלו בו נמוכים בהרבה  השני מראה שבאופן עקביהשלבניתוח של תוצאות 
למרות שהאפרים שנעשה ,  תכולת מים דומהובות שהיו בעלותגם בתער,  הראשוןהשלבמאלה של 

  :בהם שימוש בשלב השני היו באיכות גבוהה יותר כמתואר בטבלה
  
  

  ראשון שלב  תכונה  שני שלב
LOI  1.42  6.12  4.1  7.5  

 מקדם פוצולניות  0.77  0.83  0.913  0.905
  דקות  4850  3600  5491  4424

  
  

 שנעשה בו שימוש בשני שלבי באיכות הצמנטשינוי ככל הנראה הסיבה להפחתה ביעילות היא 
 שאינו מכיל מוספים CEM Iבדיקות האקטיביות הפוצולנית מתבצעות בצמנט מסוג . המחקר

 המכיל CEM II ואילו המחקר מתבצע עם הצמנט הנפוץ יותר )אפר פחם וסיגים(פוצולניים 
של ' בזמן שחלף משלב איתכן  ש. ח מרכיב הקלינקר הפעיל יותר"מוספים אלה בשיעורים שונים ע

ואולי מרכיב גבוה ( עם מרכיב גבוה יותר של מוספים CEM IIעברה נשר לייצר ' המחקר לשלב ב
של האפר המוסף לבטון נמוכה ) התנעת תהליכי ההידרציה(ולפיכך יכולת השפעול ) יותר של אפר

 באפר  כלומר שככל שמרכיב האפר בצמנט גבוה יותר פוחתת יעילות החלפת הצמנט.יותר
  .בתערובת הבטון

 מאשר 2 גבוהים פי CEM Iלות בצמנט י מקדמי היעEN 206 –בהקשר זה כדאי לציין שלפי ה 
  .CEM II בצמנט

  
 תוכנית בדיקותכדי לבחון את ההשערה על השפעת איכות הצמנט על תפקוד האפר הוכנה 

ייבחנו בבדיקות אלה .  המיובאים לישראל העקריים הפחם של אפרים ממקורותמשלימה
  .  בכל אחת מדוגמאות האפרהאקטיביות הפוצולנית וחוזק תערובות הבטון כנגד שני סוגי הצמנט

  

  

http://www.coal-ash.co.il/docs/SuplementaryTests_030408.pdf

