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 6002מאי                 

 Tarmac Topblockביקור במפעל לייצור בלוקים מאפר פחם תחתית 
 – 1מנהל שירותים עסקיים, לשעבר מנהל המפעל; פרופ' דן רבינא – Neil Hawkinsמשתתפים: 

 מנהל המנהלת –, עמרי לולב יועץ המנהלת
 

לייצור בלוקי בטון לבנייה. ליון טון בשנה, משמשים ימאפר פחם התחתית באנגליה, כמ 99%
ס"מ המיועד לשאת  00הבלוק השכיח המיוצר מאפר תחתית הוא בלוק מיקשי )מבני( בעובי 

עומסים. למשקלו הנמוך יחסית של האפר יתרון בבלוקים מסוג זה המאופיינים בצפיפות גבוהה 
בנייה בקיר ובמשקל נמוך. יכולת הבידוד התרמי של בלוק האפר טובה יותר, אולם בשל שיטת ה

 כפול הנהוגה באנגליה יתרון זה לא בא לידי ביטוי במלואו.
 

 -צפונית ל  Wolverhampton-סמוך ל Featherstone -ממוקם ב Tarmac Topblockמפעל 
Birmingham המפעל הוא הגדול מסוגו באנגליה ומשווק את תוצרתו בכל רחבי המדינה. מייצר .

דים המקבלים את אספקת חומרי הגלם ממרכז הזנה שתי משפחות מוצרים משני מפעלים צמו
 משותף. מוצרי אחד המפעלים מבוססים על אפר פחם כמרכיב אגרגטי עיקרי.

בכל אחד מהמפעלים מייצרים בלוקים כבדים )צפופים( וקלים וכן בלוקים בעלי מרקם עדין ובעלי 
 מרקם גס. בהתאם לכך קובעים את הרכב התערובות וגדלי הגרגר הנדרשים.

 
מ"מ, ממלא את תפקיד החול הגס )סומסום( בתערובת  00 -אפר התחתית, בעל גרגרים קטנים מ

 .00%בשיעור 
בתערובת  00%נמוך יחסית, ממלא את תפקיד החול הדק בשיעור  LOIהאפר המרחף, בעל 

 ומאפשר גם חסכון מסוים בצמנט.
 

 טון אפר מרחף. 60,000 -טון אפר תחתית בשנה וכ 060,000המפעל צורך 
 

תחנות כח בסביבה. התחנות מפעילות מערכי פינוי שונים, חלקן במסועים  0 -מקבל את האפר מ
 במים, לאחר טחינה. (slurry)וחלקן בהרחפה 

 
המפעל מלאי  הואיל ותחנות הכח הפחמיות מושבתות חודשים אחדים בשנה, בד"כ בחורף, מחזיק

טון  00,000 – 00,000טון בחורף ויורד לרמה של  000,000 -גדול מאד של אפר תחתית המגיע עד ל
בקיץ. אחסון האפר מתבצע במחצבה נטושה הסמוכה למפעל, בה מתבצעת הכנת האפר לייצור. 

 העברת האפר למפעל מתבצעת במסוע ישירות מהמאגר לממגורות ההזנה.
 

 צעת במערך מיון הכולל את השלבים הבאים:הכנת אפר התחתית מתב
 הוצאת חלקי מתכת גסים בעזרת מגנט 

 סילוק פסולת גסה )אבנים, שברי בטון( בעזרת נפה 

 מ"מ 0 -ניפוי ראשוני של גרגרים קטנים מ 

 הוצאת חלקי מתכת קטנים בעזרת מגנט 

  מ"מ והעברתם לגריסה ולמיון חוזר 00גסים מעל  גושיםניפוי 
 מ"מ >  0 מקטעי גודל: 6 -מיון בניפוי לx ≤ 00 מ"מ ;x ≤ 0  מ"מ 

 
 בהשוואה לניסיון בישראל לא קיימת בעיית פיריטים וכן לא נדרשים לעמוד בבדיקות קרינה.

 
 לעיון בתמונות מהמפעל

 
 רשם: עמרי לולב             
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