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Uאפר תחתית במוצרי בנייה ליצירת מידע נדרש לתקינת בדיקות מעבדה 

 
). דיונות ומחצבה(עדיפות על אלה של חול ) משקל וכושר בידוד(לאפר תחתית תכונות פיזיקליות 

מ יכול לשמש כמחליף חול במוצרי בטון "מ 4.75 -אפר פחם תחתית המנופה לגודל גרגר מתחת ל
, ואמנם במקומות שונים בעולם). לבני חיפוי וכדומה, אבני שפה ואבנים משתלבות, בלוקים(טרום 

0Fבאנגליה בפרט

בתערובת חומרי הגלם ) אגרגט דק המחליף חול(מנוצל אפר תחתית כמרכיב , 1
 . ליציקת מוצרי בנייה בכלל ובלוקי בטון בפרט

בייצור ר תחתית המנהלת זה שנים לקדם שימוש באפבהתבסס על יתרון טכנולוגי זה מנסה 
אפר פחם המייחס לאולם מהלך ציבורי מתמשך של אגף קרינה במשרד להגנת הסביבה , בלוקים

בשל חשש  טכנולוגיה זומלאמץ המובילים הרתיע את יצרני הבלוקים סיכונים בריאותיים 
 .שלילית של השוקמסחרית מתגובה 

הוסרה אי הודאות , רי בנייהיסודות רדיואקטיביים במוצ – 5098. י.עם השלמת הרוויזיה לת
עליו היום ביתר בטחון את באשר לדרישות התקן בתחום הקרינה ממוצרי בנייה וניתן לבסס 

 .ההצדקה הציבורית לניצול אפר תחתית בייצור בלוקי בטון

, המנופה לגודל הגרגר המתאים, לאחרונה החלה פעילות שיווקית להחדרת השימוש באפר תחתית
הסדרת שימוש זה מחייבת התאמת התקינה הרלוונטית הנהוגה . ים לייצור בלוקי בטוןבמפעל

 :בכלל זה, בישראל
 אגרגטים  – 3. י.ת .א
 בלוקי בטון – 5. י.ת .ב
  מוצרי בטון טרומיים לריצוף – 8. י.ת .ג
 אבני שפה  – 19. י.ת .ד
 משקל חומרי בנין  – 109. י.ת .ה
 דרישות לבטון  – 118. י.ת .ו

אגרגטים מלאכותיים , 1994בניגוד לקודמו משנת , כולל 2002דכן משנת תקן האירופאי המעוה
  3. י.בהסתמך על תקן זה ניתן להשלים את ת. לרבות אגרגטים ממוחזרים, ממקורות תעשייתיים

 .ולהחילו גם על אגרגטים כדוגמת אפר פחם תחתית

יועץ בתחום זה המשמש , נחמיה מסורי' לצורך יצירת תשתית מידע כנדרש לתקינה הכין אינג
ממקורות הפחם המתקבל הבדיקות יאפיינו אפר תחתית . Uתוכנית בדיקות מעבדהU, למנהלת

 :כלהלן נחי התקינהבמו העקריים
 פילוג גרגר •
 )ההתנגדות לשחיק( גריסות •
 אנליזה כימית •
 )LOI(הפסד בקליה  •
 אקטיביות פוצולנית של חומר דק •
 תכונות תערובות הבטון •

 
 .איזוטופ רכו במעבדתהבדיקות יע

                                                      
 2006מאי , ח ביקור במפעל בלוקים באנגליה"דו 1
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