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 רקע
התהליכים המתהווים בשנים האחרונות במשק האנרגיה מגבירים את המגמה של הקטנת 

ת זו מחייב . מגמההזמינות של אפר הפחםהפחתת בעקבותיה ו כוחההשימוש בפחם בתחנות 
, גיסא פחם מחדהזמינות אפר . הערכה מחודשת של השימוש באפר הפחם מנקודת מבט לאומית

יתרון לאפר בשנים האחרונות זה למעלה מעשור, ה , הקנגיסא והמחסור בחולות מאידך
כריית הבטון, כלכלית וסביבתית, הכרוכה ב ענףקומודיטי המאפשר פתרון או הקלה במצוקת כ

 תחייבפתרונות אחרים למצוקת החול ובו בזמן תוביל ככל הנראה לזמינות האפר חול. הקטנת 
לשימושים אשר בהם הוא מקנה התייחסות לאפר הפחם כמשאב מוגבל, שיש צורך לנתב אותו 

ערך מוסף מיוחד. הכיוון הבולט שיש לו פוטנציאל לעדיפות הוא שימוש באפר הפחם כתוסף 
. כיוון זה הוא בעל יתרונות של המבנים לבטון לשיפור הקיים לצורך הגדלת משך חיי השרות

מיוחד ולכך בהיבט הלאומי לאור הדרישה ההולכת וגוברת למבנים בעלי משך חיי שרות ארוך ב
 אפר הפחם.כלכלית לגבי הערך שניתן להקנות ליש גם נגזרת 

 
הצורך בבטונים בעלי קיים משופר מקבל בשנים האחרונות עדיפות גבוהה על רקע ההבנה שבלייה 

הערכות כלכליות בוהדבר מלווה  משמעותיותשל מבנים הנה בעיה בעלת השלכות סביבתיות 
להארכת  נדרש הןהמתבססות על מודלים של עלות מחזור החיים. הצורך בפעולה בכיוון זה 

שנים  100 -ואף למעלה מ)המקובל כקיים התקני הנוכחי(  שנים 50מעל מגורים במבני הקיים 
. אפר פחם לים סיגים מיובאיםתשתית. על רקע זה התרבה בארץ השימוש בבטונים המכיבמבני 

בטונים בעלי איכויות מסוג זה. השימוש באפר פחם למטרות ל נדרש לשמש כתוסףול גם הוא יכ
אלה איננו חדש אך יש צורך בפיתוח של כלים כמותיים לתכן של בטונים עם אפר פחם להשגת 

מיסוד קיים משופר ומשך חיים ארוך העומד בדרישות מפרטים ותקנים ומתאים לתנאי הארץ. 
כלכלי כבוה שיבטיח העדפתו על פני תוספים אחרים -חם תקנה לו ערך טכנותרומה זו של אפר הפ

 המנוצלים היום למטרה זו.
 

לבשלות הגישה התפקודית לקיים של מבנים מבטון מזוין  הבשנים האחרונות התפתחה והגיע
מבני הנקבע בעזרת מודלים וכלים הסתברותיים לעמידה בעומסים סביבתיים המתבססת על תכן 

כאלה משמשים כיום עקרונות תכנוניים . בהתחשב בגיאומטריית המבנה ובחומרי הגלםמוגדרים 
נמצא בתהליכי אימוץ בארץ והכלים הכמותיים ה EUROCODE ם, בכללםהאירופאיבתקנים 

. יצוין שככל המדינות גם ישראל להערכת משך חיי השרות מקובלים כבר בתחשיבים הנדסיים
ת הפרמטרים התכנוניים המתאימים לתנאים האקלימיים נדרשת במסגרת אימוץ הקוד לפרט א

 המקומיים ושיטות הבנייה המקובלות בארץ.
 

 הנדסי )בנייה( והתקבלה בהערות החברים.-הצעת המחקר נדונה בצוות המקצועי
 

 מטרת המחקר
יצירת בסיס ידע ונתונים אשר יאפשרו שימוש באפר פחם למטרת של ייצור בטונים בעלי קיים 

ך התבססות על יישום של מודלים כמותיים אשר על בסיסם ניתן יהיה לתכנן בטונים משופר, תו
 שיעמדו בדרישות נתונות למשך חיי שרות באזורים שונים בארץ.

 בסיס ידע זה אמור לשמש להשגת שתי מטרות:
)בסביבה ימית( על פי  8 – 5באפר פחם לבטונים בדרגות חשיפה התקני שימוש הרחבת ה .1

שנים( תוך אפשרות להקטנת תכולת הצמנט  50ם )משך חיי שרות של התקנים הקיימי
 . שנים 75 -לת הקיים לואף הגד המינימלית הנדרשת בתקן

שנה תוך שימוש  100 -שימוש בבטונים למבני תשתית אשר בהם נדרש קיים ממושך מעבר ל .2
 .בנתונים המתקבלים במחקר לצורך תחשיבי מחזור חיים במודלים הנדסיים מקובלים
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 לוח זמנים
 ארבע שנות תקציב(. עד)שלוש  שלוש שניםהמחקר יתבצע בשני שלבים על פני 

בדיקות חדירות כלורידים. על בסיס ממצאי שלב זה ניתן יהיה לקדם שינויים מתאימים  – שלב א'
 .שיאפשרו הרחבת אזורי השימוש באפר כמחליף צמנט בבטון בתקן הבטון

ובדיקות כלור בסמוך לפני הפלדה. פסיבציה -לקביעת מועד דה בדיקות אלקטרוכימיות – שלב ב'
 בסיום שלב זה ניתן יהיה לחשב את התנאים המבטיחים משך קיים ארוך מבוקש.
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