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סלו המסילה – אפר פחם בסלילת כבישים
מילוי מבני בסוללות
בניצול אפר פחם כחומר מילוי מבני בסלילת כבישים גלומות תועלות הנדסיות וכלכליות והוא תורם לסביבה
בצמצום כריית חומרי גלם טבעיים .כבישים שנסללו בישראל עם אפר פחם כגרעין בסוללה מפגינים רמת שירות
מבנית גבוהה בנפחי תנועה גדולים .העיבוד ההנדסי (הרטבה ,הידוק וכיסוי) מבודד את האפר מהסביבה ומונע
שטיפת יסודות מזהמים לקרקע ולמי התהום.
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מתוך פרק 51
במפרט הכללי לעבודות סלילה
2008

אפר פחם כחומר מילוי מובא בעבודות עפר
 51.03עבודות עפר
 51.03.10אפר פחם כחומר מילוי מובא
 – 51.03.10.00כללי
 – 51.03.10.01העמסה ,הובלה ופריקה
 – 51.03.10.02פיזור
 – 51.03.10.03הידוק אפר פחם
 – 51.03.10.04יחסי צפיפות רטיבות
מעבדתיים
 – 51.03.10.05בדיקות צפיפות שדה
 – 51.03.10.06בדיקות חוזק באתר
 – 51.03.10.07הגנת מדרונות מפני ארוזיה
 – 51.03.10.08שימוש חוזר באפר פחם
 – 51.03.10.09אפר פחם כחומר מילוי
 – 51.03.10.10בדיקות איכות
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www.coal-ash.co.il
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תיעוד אתרים במאגר מידע גיאוגרפי
במאגר מידע גיאוגרפי ( )GISמוצגת פריסת אתרי התשתית עם אפר פחם ,בתוכם כבישים ,בפירוט הבא:







מיקום האתר בישראל (ישוב ,צומת ,מספר כביש וכו') וברשת הגיאוגרפית (נקודות ציון)
ייעוד האפר (כביש ,תשתית מבנית ,תשתית תת קרקעית ,שיקום נופי)
בעלי האתר
סוג האפר (תחתית או מרחף) והכמות שנוצלה באתר
שנות תחילה וסיום השמת האפר באתר.
תיאור קצר של השימוש באפר באתר (מילוי לסוללת כביש לגשר ,מעטפת לצנרת ביוב ,קו תקשורת וכו')

אתרי התשתית מסומנים במפה בבלונים ,בלון אדום ל אתר עם אפר מרחף ,בלון כחול לאתר עם אפר תחתית,
ובלון דו-צבעי לאתר מעורב .לחיצה עם הסמן על כל בלון תפתח חלון בו מפורט המידע המתואר לעיל.
גישה למאגר והנחיות להפעלתו בכתובתhttp://www.coal-ash.co.il/tab_gis.html :

מנהלת אפר הפחם
היא גוף ממשלתי שהוקם
בשנת  1993ע"י משרד
האנרגיה והתשתיות
(לימים המשרד לתשתיות
לאומיות) בשיתוף משרדי
איכות (הגנת) הסביבה
והפנים וחברות החשמל
והפחם ,במטרה לרכז
מאמץ ממלכתי במשאוב
מועיל וידידותי לסביבה של
האפר הנותר בתחנות
הכח הפחמיות.

יצירת קשר
מנהלת אפר הפחם
רח' לינקולן ,20
ת"א 6713412
טל03-6257000 .
פקס03-6257001 .

מידע

נוסף על אפר פחם תחתית בתשתיות http://www.coal-ash.co.il/uses_infra.html
כל הזכויות שמורות למנהלת אפר הפחם2011 ,

coalash@ncsc.co.il
אתר האינטרנט
www.coal-ash.co.il

