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  מקדמי מעבר לערכי מזהמי ממיצוי אפר גרנולרי למונוליתי

  
  רקע

התנאי� הסביבתיי� לשימוש באפר פח� מרח� בסלילה ובתשתיות נקבעו בהתייחס לממצאי 
 TCLP (EPA Testהמתקבלי� בשיטת ) גרנולרי(בדיקת ריכוזי מזהמי� בתשטיפי אפר אבקתי 

Method 1311). אלה ניתנו הנחיות ליישומי תשתית בתלות באזורי רגישות בהתבסס על ריכוזי �
 –קריטריו  אפר בר שימוש  �מי תהו� ונקבעה רשימת ערכי� מרביי� מותרי� בתשטיפי אפר  

, התנאי� ורשימת הערכי� נערכו בהתחשב בהגדרת האפר. כתנאי לשימוש באפר ביישומי� אלה
  ).אינרטי(אול� ג� לא אדיש , מסוכ כחומר לא , EPAעל פי ממצאי תשטיפיו וקריטריו  

הוכח כי אפר פח� ) מזהמי�(מדעי �י המנהלת בהנחיית הצוות המקצועי"במחקרי� שנערכו ע
סביבה אינרטי ל 1כמונולית מרח� המיוש� כחומר מילוי מבני בסוללת כביש ובתשתיות מתנהג

תור�  ,ע� הזמ  ומתגבשתהמתעצבת , להתנהגות זו. �ייהקריטריוני� בתקני� האירופבמונחי 
  .2האפר עצמו בתכונותיו הפיסיקליות והכימיות וכ  דרישות היישו� ההנדסי

קיבלו גלילי  ,3במעבדה) ינדונזיהא, קולומביה, פ"דרא(סוגי האפר הקיימי� מ י�מונולית בבדיקת
צמנטציה עצמית ע� חוזק בלא כלוא מאוד , יו� תו' בקרה על הלחות 28לאחר אשפרה של , אפר

 30החוזק בלא כלוא הוא הקונסטרוקטיבי  30�לש� השוואה בבטו  ב(מגה פסקל  15 – משמעותי
  .ק"גר� לסמ 1.3צפיפות הגליל ). מגה פסקל

כמסקנה מהמחקרי� המלי( הצוות לקבוע קריטריו  סביבתי לשימושי אפר מרח� בתשתיות 
ה מעשית הואיל ובקר. בהתבסס על ריכוזי מזהמי� המתקבלי� בשיטת הבדיקה של מונולית

  :כרוכה ההמלצה במת  פתרו  לשתי בעיות, מתבצעת באפר גרנולורי
 .שיטת הכנת מונולית מאפר מרח� המייצג את מצבו בסוללה מבנית •
מקדמי מעבר מממצאי בדיקות תשטיפי אפר גרנולרי לממצאי תשטיפי אפר מונוליתי  •

  ).שניה� בגרסה ישראלית של שיטת השטיפה האירופית(

  
  מטרה 

על פי מקדמי  שיעודו מילוי מבני בתשתיות ימת ערכי� מרביי� לתשטיפי אפר מרח�לקבוע רש
בדיקות של תשטיפי אפר  מעבר מממצאי בדיקות מעבדה של תשטיפי אפר גרנולרי לממצאי

  .אפר פח� מרח�ליישו�  בקרהכלי רשימת הערכי� אמורה לשמש . מונוליתי
  
  

  שיטה

, רוסיה, אינדונזיה, ]2[ קולומביה, פ"דרא(ממקורות מייצגי�  מרח� מונוליתי� מאפרה .1
מריו הופמ  במעבדה מוסמכת ' ייוצרו ויוכנו לבדיקת תשטיפי� על פי מפרט  דר )קנדה

 .ימי� 28של אשפרה  בתקופתגלילי�  3לכל מקור ייוצרו  .בתחו� הקרקע והסלילה
מוספרה לבדיקה חוזרת בתנאי לחות מתאימי� ובמגע ע� האט יישמרוגלילי� נוספי� 
 2כמפורט בסעי�  שיתקבלובכפו� לממצאי� הגלילי� הנוספי� יבדקו . כעבור חצי שנה

תידרשנה בדיקות לא  הראשונהבבדיקה  מספיק א� התוצאות תהיינה נמוכות :להל 
  .במועד מאוחר יותר נוספות

י גרסה הישראלית לשיטת המיצוב במכו  הגיאולוגי המונוליתי� ייבדקותשטיפי  .2
שיטת גרסה הישראלית לבייבדקו אפר גרנולרי זהה תשטיפי ו) EA NEN 7375(מונולית מ

 ).EN 12457-2 )Complianceהמיצוי 

י הצוות "י ייקבעו עמעבר בי  תוצאות המיצוי מהאפר הגרנולרי למונוליתהמקדמי  .3
  .בהתבסס על ממצאי הבדיקות)  מזהמי�(מדעי � המקצועי

                                           
 חומר קשה דמוי בטו  ע� פרמביליות נמוכה: כהגדרתו בספרות המקצועית 1
ולהדק את שני ' מ 2.5ע� מעטפת קרקע בעובי  בסוללה מפרטי הסלילה באפר באר( מחייבי� לעטו� גרעי  אפר 2

 .ומעליה מבנה הכביש ואספלט בעל חדירות נמוכה' מ 1מעל מבנה האפר סוללי� שכבת כיסוי בעובי . החומרי� ביחד
עבודה , קר  בנימי , כקשר  כבישי� הידראולי ליצירה ולחיזוק שכבות מיסעה מבניותשימוש באפר פח� מרח�  3

  2006, הטכניו , איל  ישי, למסטר בהנחיית מריו הופמ 


