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  ימוש באפר פחם לייצור מלט ובטוןכתוצאה מש 2COהפחתת פליטת 
 2007עדכון לשנת 

      
    

מדגישים יותר , בעקבות העלייה בתודעה הציבורית בכל העולם של נושא התחממות הגלובלית
במפעלי המלט , ית הבניה שנובעת מהשימוש באפר פחם בתעשיCO2ויותר את הפחתת פליטת 

  . כמו במפעלי הבטון
  

עלי המלט  במפפחם שנחסכה כתוצאה משימוש באפר CO2חישוב מעודכן של פליטת  ערכתי
 כתוצאה, הערכה זאת מפורטת יותר, ביחס להערכות קודמות. 2007מעודכן לשנת , והבטון

 במקדמי השתמשתי, הערכההלשפר את כדי  ,במיוחד. כלל בפרסומים חדשיםנמידע שמ
  .בבטוןו שונים לגבי שימוש באפר במלט CO2פליטת 

  
 שימוש באפר פחם לייצור מלט במפעלי נשר .1
  

השימוש באפר פחם במפעלי המלט כולל את השימוש באפר מרחף כתחליף לקלינקר 
 םכחומר גלם בכבשני) גם תחתית(לב ייצור המלט הטחון ואת השימוש באפר פחם שב

  .קלינקרהלייצור 
  

 בחודש ינואר American Coal Ash Associationי ה " מעודכן שפורסם עלפי מאמר
ייצור טון אחת של קלינקר גורם לפליטת היא שב היום "בארהההנחה המקובלת , 2008

מפעלי המלט המייצרים גם עבור ניתן להשתמש במקדם הפליטה הזה . CO2 טון 1.0
  . קלינקר בארץ

  
 הכמות שנצרכה,  טון645,000 -י נשר "כה עכ כמות האפר שנצר"בתוך סה, 2007בשנת 

 CO2בפליטת לכן החיסכון .  טון290,000 - הסתכמה ב,לייצור מלט טחון, במקום קלינקר
  .CO2 טון 290,000: שמתקבל הוא 

  
  . טון290,000: הערכת חיסכון בפליטה הקשורה לשימוש באפר מרחף לייצור מלט

  
 שימוש באפר פחם לייצור בטון .2
 

כי חלק , בצורה עקיפה CO2השימוש באפר מרחף לייצור בטון גורם לחיסכון בפליטת 
צריכת המלט של מפעלי , בדרך הזאת. מהאפר שמוכנס לתהליך ייצור הבטון מחליף מלט

  .י מפעלי נשר"והדבר גורם לייצור מופחת של מלט ע, נמוכה יותרהבטון ברמה הלאומית 
  

לפי המידע .  הכוללטה של תהליך ייצור המלטיש להשתמש במקדם הפלי, במקרה הזה
י מפעליה נכון "במלט שנוצר ע) Clinker factor(תכולת הקלינקר , שהתקבל מחברת נשר

 1



  
אפשר להניח כי הוספת , ות האפר שנוצר בארץבהתחשב באיכ, הערכות הקודמותכמו ב

י "כמות האפר שנצרכה ע, 2007בשנת .  חול3/2 - מלט ו3/1אפר מרחף לבטון מחליפה 
 153,000מתקבל חיסכון בייצור , כתוצאה מכך.  טון458,000 - מפעלי הבטון הסתכמה ב

  .CO2 טון 122,400שמשמעותו חיסכון בפליטת , טון מלט
  

  . טון400,122: בטוןטה הקשורה לשימוש באפר מרחף לייצור הערכת חיסכון בפלי
 
 2COפליטת ב הערכת חיסכון כולל .3
  
 המתקבל כתוצאה מהשימוש באפר פחם במפעלי המלט CO2בפליטת כ החיסכון "סה

 . טון412,400 -מוערך ב, 2007עבור שנת , והבטון יחד
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