
  מדרי� שימושי אפר פח
 במוצרי בנייה
 

 מ"יועצי
 בע אירוס. ג 

  

  תאור תכני המדרי�

  מהו אפר פח� מרח

 כחומר גל
 הפח
 משמש אפרכ�  . ומוצריושמש כאחד ממרכיבי הבטו�מ אפר הפח
 המרח�

  . ת ואקולוגיתאנרגטי, לכליתמבחינה כשימושי
 אלו כדאיי
  .בייצור אגרגט קל


 אחדי יתלו את היכולת להחלי� חלק של אפר הפח
 מקנות התכונות הפיסיקליות והכימיות

  . האוזל והול� בישראל)זיפזי�(הי
 וחול צמנט  ה– האחרי
 ממרכיבי הבטו�

 ,מדקות טחינתו טר
 השריפה, הרכב פח
 המקורתכונותיו מושפעי
 מוהמרח�   האפרהרכב

   . בההנלכדי
על גודל חלקיקי האפר המרח� משפיעה האיסו� ה מערכת סוגומתנאי השריפה מ

 כמחלי� חלקי ו איכותאת משמעותית קובעותר המרח�  של האפכימיות"התכונות הפיזיקליות

 הפחמ� הבלתי שרו�שארית תכולת  , והברזלהאלומינה,  תכולת הסיליקה:לצמנט בבטו�

אלה ה
  . מיקרו�45על נפה המתקבלת  המבוטאת בשארית גרגריו דקות ו LOI"המבוטאת ב


 נדרשי
 לס� מסוי
  של האפר וה
האקטיביות הפוצולניתעל המשפיעי
  הפרמטרי
 העקריי

כל האפר בישראל עומד בדרישת תכולת .  הישראלי לאפר כמוס� בבטו�פי התק�ל

 LOIהאפר על פי איכותו במונחי על כ� יש למקד את הגדרת ברזל בתק� +אלומינה+הסיליקה

  .ודקות גרגר

 
חומרי
 . נובעת מהתכונות הפוצולניות בצמנט, הידרציה – התקשות צמנט בנוכחות מי

אול
 כחומר דק ,  עצמיתמכילי
 סיליקה או אלומינה וה
 כמעט ללא תכונות מליטה לניי
פוצו

 
 מימת ומייצרי
, ע
 הסיד�בריאקציה כימית בתנאי רטיבות בטמפרטורת הסביבה ה
 מתרכבי

 תהלי� ההידרציה של אפר פח
 מרח� דומה לזה של. א בעל תכונות מליטהשהי) Ca(OH)2(הסיד� 

מוספי
 שמקור
 בצמנט  OH(Ca(2 " כאשר אלקלי
 ו ייצור הידרציה Fס מטיפואפר . הצמנט

תקשרות עצמית והתקשות גבוהה יכולת ההוא בעל  CaOמכיל יותר ה Cמטיפוס אפר  בעוד, אליו

  .ג
 ללא נוכחות צמנטיותר 

טיוב האפר בעתיד מחויב . LOI" אפר מרח� נית� להקטי� את דקותו ואת אחוז הטיובבתהלי� 

עתידי בתחנות השימוש הע
 , כפתרו� כלכלי ה� לתחנות הכח וה� לתעשיית הבנייה, המציאות

שתוצר הלוואי שלה הוא הימצאות אמוניה , בגזי הפליטה NOx להפחתת בטכנולוגיה הכח באר'

  .באפר

  

  אפר פח� מרח בתעשיית הבטו�

אחת   כאשר לכל לתערובת הבטו� יכולה להתבצע באחת משתי הדרכי
הוספת אפר פח
 מרח�

ייצור צמנט מעורב כאשר אפר   :)'שינוע וכו, איחסו�( מבחינת החיסכו� הכלכלי יתרונות וחסרונות

ספת אפר פח
 מרח� לתערובת הבטו� כפי והו,  ממנויאינטגראלהפח
 המרח� מהווה חלק 

  .או דקי
 במפעל לייצור בטו�/נט ושמוסיפי
 את הצמ

 שהיה ידוע CEM II 42.5 – סוגי צמנטשני קר בעי י חברת נשר"ע  באר'מיוצרי
היו היו
 עד 

) צמנט( 1י "י הרביזיה האחרונה בת"עפ. 300. פ.שהיה ידוע כ צ   CEM I 52.5 " ו250פ . כצבעבר

 וזאת בתנאי  המכילי
 אפר פח
 סוגי צמנט4בה
 ג
 ,  סוגי צמנט27"  להשתמש בכיו
אפשר 

סויי
 ימוש בה
 ני לבצע קוד
 לשיש אחרת ,עבודה שהצמנטי
 הללו מוכרי
 ויש עמ
 נסיו�

  . הנדרשי
 בתק�
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 ת העיקריותכונותב לשלילה וה� לחיוב ה� מתבטאת,  אפר הפח
 המרח� על הבטו�תהשפע

  :הבאות

   הבטו� הטרישיפור עבידות  "

  על מנת לקבל סומ� נדרשהבטו� הטרי הקטנת תצרוכת המי
 בתערובת   "

  הגדלת לכידות הבטו�  "

 (Bleeding) בהפרשת מי
 הפחתה  "

  התפתחות חוזק איטית יחסית בגיל מוקד
 וחוזק גבוה יותר בגיל מאוחר  "

  )בטו� אטו
 יותר(הקטנת החדירות   "

"  
  שיפור העמידות בפני התקפת סולפטי

   תהלי� היוצרות חו
 ההידרציהתהאט  "

  הקטנת ריאקצית אגרגט אלקלי  "

  שיפור פני המוצר  "

"  
  שיפור הקיי

  )עלות נמוכה יותר של הבטו�( בהחלפת צמנט וחולת אופטימיזציה כלכלי  "

   העמידות בתנאי קפיאה והפשרהשיפור  "

  הכלוא קושי בשליטה על תכולת האוויר  "

  

 מוצרי בטו�בובטו� בתערובות כמרכיב באפר פח
 מרח� באופ� כללי אי� מניעה מלהשתמש 


 תרומתו חיונית בכמה .מנו מייחודיותבתפקוד הבטו� או בדרישות " אינו פוגע" כל עוד למיניה

, בטו� ללא שקיעה ,)מוספי על האפר ע
 בשילוב(בטו� מתפלס מאליו  – "בטוני
 מיוחדי
"סוגי 

 עמיד בפני �משאבה ובטו בטו�, בטו� רב נפח, י מכבש"בטו� מהודק ע, בטו� בעל חוזק גבוה


  .סולפטי

או האגרגט הדק בתערובת בטו� ג
 בייצור /הצמנט ונית� להשתמש באפר פח
 מרח� כחלק מ

להשתמש באפר פח
 כיו
 בישראל נאסר (  מבטו� ובלוקיבטו� טרומי, צינורות בטו� – מוצרי בטו�

החוזק אפר בתערובות אלו הוא שמירה על בהיתרונות בשימוש  .)בתערובות המיועדות לבטו� דרו�

ל בתבניות ועוזרת לקבל מוצר מוגמר משופר  המקלה על הטיפועבידות התערובת והעלאת הנדרש

  הבטו�הנדרש להעביר את מוצראפר יכול להארי� את מש� הזמ� השימוש ב , מאיד�.וחלק יותר

  . או מתאי האשפרה לאחסו�/מהתבנית לתאי האשפרה ו


 8%" כ(בטו� בעל חוזק נמו� מבוקר " מ"בחנ: אפר פח
 מרח� משמש כמרכיב במוצרי
 נוספי

 המיועדי
 לייצור  תעשייתיי
 קלי
אגרגטי
בכחומר גל
 עיקרי ו, )ת בטו� זהממשקל תערוב

  ."בטו� קל"

  

  תקינה

  מרח� בבטו�פח
  אפר – 1209. י.ת

 הבדיקות הבאות להערכת נדרשות, בעול
 התקני
 כבכל,  בישראל אפר פח
 לבטו�בתקינת

 
  :ליעודוהתאמת אפר הפח

  אקטיביות פוצולנית  "
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 השפעה על תצרוכת – או שטח ספציפי) µm 45שארית על נפה (ר גודל גרג, דקות  "

ת והפוצולאני, ככל שאפר הפח
 המרח� דק יותר .המי
 ועל האקטיביות הפוצולנית

  .טובה יותרשל האפר 

לא שרו� באפר הימצאות הפחמ�  "תכולת פח
 בלתי שרו� בבדיקת הפסד בקלייה  "


 כימעקב ספיחת מי
 ומוספי, בעקיפי� נזק לבטו�גורמת 
קושי בשליטה על , יי

כת זמ� ההתקשרות ואי אחידות בצבע האר,  הכלוא בתערובת הבטו�כמות האוויר

  . תכונות הבטו� הטרי והקשויהשפעה על לכל אלה יש . הבטו�

  תכולת רטיבות  "

תחמוצות גפרית  – או בדיקה ספציפית של מספר גורמי
 כימיי
הרכב כימי   "


ולפיכ� יש להגביל , י תפיחתו וסידוקו" להזיק לבטו� עעלולות  בריכוז גבוהומגנזיו


 עלול א� הוא מוש באגרגטי
 אלקליי
 בתערובות הבטו�יש . הפח
 באפראת כמות

עד כדי   זולהקטי� תופעהעשויה הוספת אפר פח
 לתערובת  אול
 ,לגרו
 לתופעה זו

  .ביטולה
 .ה של תערובת בטו� המכילה אפר פח
חוזק לחיצ  "

את זמ� ההתקשרות של מרח� בבטו� דוחה  פח
 אפר נוכחות – ותזמ� התקשר  "

 ובעיקר הרכבו הכימיב, דקותוב, כמות האפרבמידה התלויה ב, תערובת הבטו�

  . המצוי בוכמות הפחמ� החופשיב

   חוקת הבטו�– 466י "ת

כתוס� מרח�  שימוש באפר פח
 ת מאפשר,1987המהווה רביזיה לתק� משנת  2003גרסת 

כמות הצמנט  התק� קובע את. חלי� חלקי לצמנט ולחולת כ,רובת הבטו� בתעימינראל

 בלי להתייחס לשימוש באפר הפח
 )אזור חשיפה( "סוג מבנה או רכיב" בכל תהמינימאלי

רובת בי� א
 הוא אפר  בתעיהמינראלהתוס� לדר� חישוב כמות ג
 מתייחס התק� . בתערובת

כמות אפר הפח
 בבטו� לפיה�  EN-206 תהנחיוהמבוססת על , מיקרוסיליקה פח
 מרח� או

צמנט ייקח /מי
יחס , משקל הצמנט בתערובתמ 33% לא תעלה על )שנועדה להחלי� צמנט(

וס�  )K( לי של אפר הפח
ובמקד
 ההידראבחשבו� את כמות אפר הפח
 בתערובת בהתחשב 

   .פרהצמנט והאפר בתערובת לא יהיה נמו� מכמות הצמנט הנדרשת לתערובת הבטו� ללא א

   תנאי בקרה בייצור וחוזק לחיצה: בטו� לשימושי
 מבניי
 – 118י "ת

לצמנט המצוי  חלי� חלקית לתערובות הבטו� כשאפשר להכניס קובע את כמויות אפר הפח
 התק�

 התק� מציב דרישה למינימו
 בתכולת הצמנט .תו� שמירה על חוזק בטו� זהה, בתערובות אלו

חשיפה (חשיפה ההולכת ועולה ע
 החומרה של תנאי ה, רשבבטו� כדי להשיג את החוזק הנד

צמנט בתערובות הבטו� הלי מחלי� אכמות התוס� המינר. רבה לי
והק) לכלורידציה וקרבונציה

בהתבסס על מחקר של . Kי עקרו� ער� מקד
 היעילות "נקבעת עפ) במקרה זה אפר פח
 מרח�(

קיי
 של בטו� ": י לחקר הבנייה בטכניו� מהמכו� הלאומר הדסה באו
"דפרופסור ארנו� בנטור ו


 במידה והאפר מיועד K=0.5 יהיה הער� 3"1תק� כיו
 שבאזורי חשיפה קובע ה" ע
 אפר פח

  .4  לאזור חשיפה K=0.4חלקית את הצמנט ו להחלי� 

 אלא א
 13"5כיו
 אי� התק� מאפשר להשתמש באפר פח
 כחלי� חלקי לצמנט לאזורי החשיפה 

  ."התפקוד השקיל"י עקרו� "עבדתית עפבדיקה מ בK ער� ה קייבד


