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Uהשלמת בדיקת היתכנות טכנולוגית – בתערובות אספלט אפר פחם תחתית דק 

  
 רקע

כלכלי ולשפר את יעילות -אפר פחם תחתית מנופה למקטעי גודל במטרה לשדרג את ערכו הטכנו
 2המקטע הגס מעל . מתחנות הכחשלו יישומו בשימושיו ובדיעבד להבטיח פינוי עקבי ומתמשך 

עיקרי היום תוצר ניפוי  מהווה ,המשמש כמצע גידול צמחים, מהכמות הכוללת 30% - 20%, מ"מ
לא נמצא  ,מהאפר 80% - 70%, מ"מ 2 -המקטע הדק מ, ליתרת החומר. ויישומית מבחינה כלכלית

נבחנת  למקטע הדקיעדים פוטנציאליים  פיתוחבמסגרת  .עדיין יעד העומד במטרה שהוגדרה לעיל
 .בתערובות אספלט חולהתאמתו כמחליף חלקי ל

שני במכון לחקר ממצאים ראשוניים שהתקבלו בחקירה מקדמית שנערכה במסגרת לימודי תואר 
ואף על שיפור בכל המבחנים  הצביעו על היתכנות טכנולוגית, אילן ישי' התחבורה בהנחיית פרופ

בשל  מסוימת אולם במגבלה כלכלית, )ושדרוג כושר הקיים התחזקות על פני זמן(בתכונות אחדות 
 . הגדלת שיעור הביטומן הנדרש לתערובת האספלט

לאור ממצאים אלה סוכמו תוצאות החקירה המקדמית כחיוביות ביחס להשפעת תוספת מדודה 
) ממקטע החול 1/2 – 1/3המהווה ( 10% -בשיעור של כ) מ"מ 5 -קטן מ(של אפר פחם תחתית דק 

 . לתערובות אספלטיות רגילות
אימות תוצאות אלה בחקירה מורכבת יותר בה  טעוןיים ביישום הנדסי מעבר לשלבים מעש

סוי של הפרמטרים והמשתנים אמורים להיבחן הממצאים בתחום רחב יותר של חומרים ורמות ני
ופה חלקית הן לחול במגמה לבחון הגדלת חלקו של האפר בתערובת כחבילת תחל זאת. השונים

כדי למצות את כדאיות השימוש באפר במפעלים המרוחקים ממחצבות פעילות  ,והן למלאן
 ).כמפעל מדן במחצבת בית מאיר או מפעל אבן וסיד בקרית גת(
 

 בדיקות מעבדה
). לשעבר מבדקת הטכניון(ין ותשתית במבדקה לבנישי ' פרופ על פי פרגורמה של  הבדיקה נעשית

 .ישי' של פרופ ומורחבת ל פי תוכנית מעודכנתלאחרונה התארגנה המבדקה להשלמת העבודה ע
שישמשו בפועל בבדיקה ) אגרגטים ואפר(התוכנית אמורה לחזור על בדיקות אפיון חומרי הגלם 
בדיקת עמידות  מוצע לערוךבנוסף לכך . ולהשלים את הבדיקות החסרות מהתוכנית המקורית

גבוה משל חול  לשחיקה תשלאפר כושר עמידובהתבסס על ההערכה . תקנית לשחיקה מתמשכת
הכדאיות  ולשפר אתשל האפר  היתרון הטכנולוגי לבסס אתיסייעו ממצאי הבדיקה , מחצבה

התוכנית מתואמת עם המדען הראשי של החברה  .ארוךטווח הכלכלית בהעדפתו על חול משיקולי 
 .הלאומית לדרכים במגמה לאמץ את ממצאיה במפרטי האספלט

 


