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 עם צמנטים מסוגים שוניםבבטון בחינת יעילות אפר פחם מחקר ל

 תשתית טכנולוגית להקטנת תכולת הקלינקר בבטוניםבמסגרת הכנת 
 ארנון בנטור ' פרופ

 הטכניון, המכון הלאומי לחקר הבנייה
 

 רקע
הנה מעבר להרכבים המכילים  בעולם ת הצמנט והבטוןתעשיוהיום ב המובילה מגמת הפיתוח

שיקולים כלכליים מזאת . במוצר הסופי האפשר של קלינקר מצמנט פורטלנדכמות קטנה ככל 
דרישות סביבתיות אשר כבר פועל יוצא של ה זו תלך ותגבר עם הזמן כמגמ. כאחת וסביבתיים

פחמן דו המס על . כלכליות" שיניים"לידי ביטוי באופן חלקי בחוקים ובתקנות בעלי  באותהיום 
ת הצמנט בתעשיו למדי והוא עצמו כבר יצר טלטלה רצינית, הוא הסנונית הראשונה חמצני

 .והבטון
 

י ייצור "ע האחת בתעשיית הצמנט, הקטנת תכולת הקלינקר יכולה להתבצע בשתי צורות עיקריות
פקודם יהיה אשר ת ,סיגים וגיר, למשל אפר מרחףכמו , עם תוספים מינרליים עורביםצמנטים מ

כנת תערובות אשר י ה"או בתעשיית הבטון ע; ה בהיבטים מסוימים על צמנט רגילדומה או אף יעל
 תכולת הצמנט מוקטנתבמקביל ו, לי משולב כמרכיב נפרד בתערובת הבטוןבהן התוסף המינר

לכל אחת יתרונות וחסרונות והשימוש בהן תלוי  .ישות מקובלות כיוםשתי הג. בשיעור מתאים
וכן בכושר  בעיקר בזמינות של תוספים מינראליים בעלי איכות מתאימה ויציבה על ציר הזמן

ת של אבטחת איכות צורות יש צורך במערכת מתקדמהבשתי . התמרון הטכנולוגי של יצרני הבטון
כך שיתאפשרו בחירה ושימוש נכונים , ובקרתו הייצוררמה מקצועית גבוהה של תהליך וכן ב

 .להשתנות על ציר הזמן ליים אשר איכותם וזמינותם צפוייםרבתוספים מינ
 

אופטימיזציה של הקטנת תכולת הקלינקר בבטון צריכה להתבסס על גישה , מהבחינה הטכנולוגית
 : שלושה גורמים משפיעיםכוללנית המביאה בחשבון את האינטראקציות בין 

 עצמו הקלינקר , 

  ( לצמנט ולבטון)התוספים המינרליים 

 בתלות ביחסי של הבטון  נדרשותהמיועדים להבטיח תכונות , המוספים הכימיים
 .החומרים בתערובות

 
היתרה , גיר 46%עד ) 76% -שהוא בעל תכולת קלינקר של כ 43.6פועלת לקדם שימוש בצמנט  נשר
הנפוץ  53.6זאת בהשוואה לצמנט , המקובל בתעשיית הבנייה האירופית, (ריםותוספים אח אפר

הכנסת צמנט חדש  .(וכן גיר סיגים 21%עד , אפר 21%עד ) קלינקר 91% -היום בישראל והמכיל כ
לרבות אפר , טעונה הוכחת עמידה בדרישות תקן הבטון במתאם נאות עם חומרי הגלם האחרים

 .הפחם
 

כמחליף קלינקר  סיווג יעילותולהבטיח שימוש מיטבי באפר הפחם על ידי  מעוניינת המנהלת
 .ומתן ביטוי בתקן הבטון לסיווג זה ,היום ובעתיד, בבטון י הצמנט המיושמיםבהתאמה לסוג

איכות הצמנט משפיעה מהותית על תרומת האפר במחקר קודם שנערך עבור המנהלת נמצא כי 
מתקיים הקשר החיובי האפר משופעל ו ,בישראל בעבר שהיה נפוץ בעוד שבצמנט. לחוזק הבטון

 הנפוץ כיום, בצמנט אחר, בין תכונת האקטיביות הפוצולנית של האפר ותרומתו לחוזק הבטון
את הגישות תואמות התוצאות אינן , רבה יותר ובדקות (גיר) והמאופיין במוספים אינרטיים

להן ביטוי בתקינה באמצעות פרמטרים של אקטיביות פוצולנית ומקדם ניתן אשר  ,המקובלות
בארגונים בינלאומיים המתקיימים בדיונים גם  .של האפר בבטון( תחלופה עם צמנט) יעילות

המקובלות מתאימות  שיטות המבחןובספרות המדעית והטכנית עולים הרהורים עד כמה 
 .עשיית הצמנט והבטוןשנים האחרונות בתב שחלולשינויים הטכנולוגיים 

 
בתלות  ,אמורים לתכנן את הרכבי התערובות ולבחור במוספים הכימיים המתאימים יצרני הבטון

בהעדר מתאם  .ומקדם התחלופה ביניהם הצמנט והאפרחומרי הגלם השונים לרבות ת יובאיכו
נאות משתמשים יצרני הבטון באפר בעיקר כמלאן המחליף חול ומחמיצים את התועלת 

 .טנציאלית הגלומה באפר כמחליף קלינקרהפו
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 המחקר נושאי

 :עקרייםחלקים  שניהמחקר יכלול 
התחלופה מקדמי  לבחון אתבמטרה  ,במונחי חוזקבעיקר , בבטוןכתוסף יעילות אפר פחם  .2

הקיימים מוספים ול לאפר לסוגיו, ולהתאימם לסוגי הצמנט התקניים בין צמנט ואפר
 :הסוגיות הבאותבמסגרת זו ייבחנו . והצפויים

 ,רגישות יעילות האפר להרכב הצמנט .א

האם יש יתרון  –השפעת פרמטרים פיסיקליים של הצמנט והאפר על יעילות האפר  .ב
 ?כותו נמוכה יותרילצמנט גס יותר שא

כולל גם , כות האפר לצורך חיזוי יעילותו בבטוןישימוש מושכל במאפיינים של א .ג
 .חדשות למטרה זו תשתית לפיתוח בדיקות

עם , מבניבטון מבחן איכות ב ,עם וללא אפר ,בחלופות הרכב אחדות 43.6צמנט  עמידת .3
 :במסגרת זו ייבחנו הסוגיות הבאות .דרישות התקןבו ,וללא אפר

  הבטון הטרי והקשוי איכותמגוון התכונות החיוניות של  .א

 הבטון קיים .ב
 

 המחקרעריכת  מתכונת
כדי ( בטון, אפר פחם, צמנט)תעשיית הבטון ב המשפיעיםגורמים בסיס טכנולוגי משותף ל יצירת
השפעת  ולמזערמהלכים אשר עושה כל אחד ממרכיבי התעשייה בנפרד לטובת המשק למנף 

ברמה משותפת זאת על יד פיתוח הבנה . ניגודים מסחריים טבעיים על איכות המוצר הסופי
 .התשתית לשינויים הנדרשים בתקניםטכנולוגית ויצירת -המדעית

 
 :בין המנהלת ונשר כלהלןומימונו במסגרת זו תתחלק האחריות להזמנת המחקר על חלקיו 

 .יעילות אפר הפחם –מנהלת  .2

 .43.6צמנט  –נשר  .3
 

המחקר יערך במכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון וילווה בצוות מקצועי משותף לשלושת 
בדיקות האפיון של החומרים יבוצעו  .נשר ואגודת יצרני בטון מובא, מנהלת אפר הפחם: הגורמים

בהמלצת הצוות המלווה . במכון הגיאולוגי ובמעבדת בנין חיצונית לפי הצורך, במעבדת נשר
הרחבת מקצת הבדיקות וכן  במעבדת ביקורת באירופהאחדים תישקל בחינה של מדדים 

נוסף , וניותאפרים אופייניים על תכונות חיבמקביל בוחנת המנהלת השפעת  .לצמנטים מיובאים
 .של בטון, לחוזק

 
 לוח זמנים

 3123 - 3122 – התארגנותגיבוש מקצועי ו
 3124 - 3123 –ביצוע המחקר 

 3124 –והמלצות לקחים  ,סיכום
 

 החוקר
ולמחקר ולקידום הידע בתחום  המוסד המרכזי בארץ – ה בטכניוןהלאומי לחקר הבניי המכון
פיתוח טכנולוגיות בנייה , במחקרי תשתיתתרומתו למשק הבנייה מתבטאת . הבנייהמדעי 

מחקרי המכון מהווים תשתית . מחקרים יישומיים ופתרון בעיות בתעשיית הבנייה, מתקדמות
 .לתקינת הבנייה וחבריו משמשים בתפקידים מרכזיים בועדות התקינה במכון התקנים הישראלי

קיים של , פסולות וחומרי לוואיניצול , מומחה בחומרי בנייה. החוקר הראשי – ארנון בנטור' פרופ
ראש קבוצת המחקר בתחום האפר בבטון ומלווה את המנהלת בחקירת . חומרי בנייה ומבנים

 .שנים רבותזה תקינתו  הסדרת יעילות השימוש באפר בבטון וב
 
 
 

 בקרובתהיה זמינה לעיון   המחקר תוכנית :לוט
  


