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2014, ינואר 8  

 אפיון תערובות בטון כתלות במקור אפר הפחם

 2סקר מס' 
 

ולסיכום )פרוטוקול דיון מה  23/11/2013 -בהמשך לפגישה שנערכה במכון התקנים ב
 .( להלן עיקרי תוכנית הסקר 07/11/2013

כוונת הסקר ליצור מסמך אשר יכלול את מירב התכונות הנדרשות מ"בטון טרי" 
י" החשובות לכותבי מפרטים )יועצים טכנולוגיים לתעשיית הבטון ו"מבטון קשו

תכונות אלו ואשר יקשור  ,, ליצרני בטון מובא ולמתכננים )קונסטרוקטורים()המובא   
 לתערובות בטון המכילות אפר פחם על בסיס מקורותיו.

 נהתכלולכאשר תערובות הבטון מכל מקור  ,מקורות אפר פחם תשעהיבדקו יהוסכם ש
. מול תערובת רפרנס שאיננה כוללת אפר פחםק"ג למ"ק של אפר פחם ותיבדק  100

-המהוות כ 2-4לדרגות החשיפה  118ות.י. 466לעמוד בדרישות ת.י.תתוכננה התערובות 
 משוק הבטון היום. 65%

מאחר ותערובות הבטון המקובלות היום בשוק לדרגות החשיפה הללו מכילות כמות 
תהיינה  ,מ"מ )עדס( 14דל הגרגר מכסימאלי שלו הוא גבוהה של דקים ואגרגט שגו

 התערובות בסקר הנדון מבוססות על הרכב תערובת דומה.

בדקו תערובות בטון עם יכן הוחלט שלשם אימות תוצאות בדיקת החדירות לכלורידים י
 :בשתי מעבדות מאושרות ,כולל תערובת הרפרנס אפר פחם,אפר פחם מארבעה מקורות 

ה בטכניון העברי יהשנייה המעבדה של המכון הלאומי לחקר הבניהאחת איזוטופ ו
 בחיפה.

לבדיקת האימות הם  1מתוך מקורות האפר שבסקר מס'  מקורות אפר הפחם המומלצים

1) La Loma LS 2)CerD  3) BB Prime 4 )Cal. בתום  הסיבות להמלצה: א( חוזק לחיצה
 :בין הנמוכות ודירות לכלורידים היב( תוצאות הח ,יום היה בין הגבוהים 90 -יום ו 28

של אפר ק"ג למ"ק  120 -וק"ג למ"ק  75קולומב בשתי התערובות שהכילו  900 -למתחת 
 בסקר מס'  .פחם 

 הנתונים והדרישות לביצוע של מערך הבדיקות

 הנתונים 

מקורות שונים )מקורות מהם מגיע הפחם  תשעהמאפר הפחם יהיה  (1
 .באופן סדיר לחברת החשמל(

כאשר  ,2-3בת הבטון תהיה התערובת האופיינית לדרגות החשיפה תערו (2
  .יתרת אפר הפחם שאיננה תחליף לצמנט תהווה תחליף לחול

תערובת ללא ( Aסידרת הבדיקות של תערובות הבטון הנידונות תהיינה  (3

ק"ג אפר  100( תערובת עם B ,ק"ג צמנט למ"ק 270אפר פחם שתכלול 
 .ק"ג כחליף לחול( 20 -ו ק"ג כחליף לצמנט 80פחם למ"ק )
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 .700מוסף ריאובילד כל הסדרות תבוצענה עם  (4

הצמנט יהיה הצמנט המשווק היום לתעשיית הבטון על ידי מפעלי נשר  (5

)יש לזכור שחוזק הצמנט עומד על  CEMII 42.5N S-L-Vשסיווגו 
 .יום( 28 -מגפ"ס ב 58.0סביבות 

ה ממישור האגרגטים יהיו ממחצבה דולומיטית והחול הטבעי יהי (6
 .רותם

 הבדיקות יכללו את המדדים הבאים 

 תכונות בטון טרי (א

  )צפיפות )מסה סגולית מרחבית 

 השונים ושל המשקל המרחבי של כל האגרגטים יש לבדוק את  :הערה 
 ,הצמנט ,החול ,תערובת הבטון כדי להבטיח שסך האגרגטיםב החול  
 .המים והערכת אחוז האוויר מהווים קוב אחד  

 ווירתכולת א 

 אובדן סומך 

  תכונות הבטון הקשוי (ב

  יום 90 -ו יום 28 ימים, 7שעות, 24חוזק לחיצה בארבעה מועדים 

  חדירות למים 

  חדירות לכלורידים לפיASTM C 1202-05  

מכל מקור שצוין לעיל לבדיקת החדירות לכלורידים גלילים  6יש להכין  :הערה 
 כדי שניתן יהיה לבדוק את )ארבעה מקורות( בנפרד למטרת אימות   
 .המצוינות לעילהמעבדות  תיבשהחדירות   

  בדיקת תכולת היסודות הרדיואקטיביים הכוללת בדיקת
 הרדיונוקלידים ושפיעת הראדון

  היקף המדגמים הנדרשים לבדיקה 

ס"מ לבדיקת חוזק הלחיצה לכל אחת מהתערובות  10X10X10קוביות  3 (1
 .המצוינים לעילם ולכל אחד מהמועדי

 מדגמים לבדיקת החדירות למים לכל התערובות מכל מקור אפר פחם 3 (2
 .ולתערובת הרפרנס

 2) יום בלבד 28 -מדגמים לבדיקת חדירות לכלורידים ב 30 הכנת (3

 2X3מקורות אפר פחם שצוינו לעיל +  4מדגמים לבדיקה,  3מעבדות, 

מדגמים לבדיקת  X 5 3יש להכין  נוסף,ב .(מדגמים של תערובת הרפרנס
 .מדגמים 45כ "הס המקורות הנותרים. 5החדירות לכלורידים ביתר 
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 -בס"מ לבדיקת תכולת הרדיונוקלידים כמוגדר  10X10X10קוביות  3 (4
ערובות המכילות אפר התתערובת מלתערובת הרפרנס ולכל  5098ת.י.

 .פחם מכל המקורות

 5098ס"מ לבדיקת שפיעת ראדון כמוגדר בת.י.  10X10X20מנסרות  3 (5
לכל תערובת מהתערובות המכילות אפר פחם מכל המקורות ולתערובת 

 .הרפרנס

 הכנת התערובות  

הדרישה ליחס מים/צמנט בטבלה  כמות המים בתערובת תהיה על בסיס (1
על בסיס  0.6מכסימום נו ידהי ,2-3החשיפה שבדרגות  118שב ת.י. 11

 .ר.י.פ )רווי יבש פנים(

 5"- 6ובסומך קבוע של " הכנת התערובת תתבצע באמצעות ערבל בחש (2
 )תיקון הסומך במידה ויידרש יעשה רק באמצעות שינוי כמות

  .מוסף(ה

 

 הרכב התערובת 

 ובת  מרכיבי התער

 )ק"ג(

תערובת 
 Aרפרנס 
 )ק"ג(

 Bתערובת 
עם אפר 

 פחם )ק"ג(

 230 270 צמנט 

--------- אפר פחם
---- 100 

 165 165 מים

 900 900 עדס )דולומיטי(

 465 465 מודרג )דולומיטי(

 500 560 חול מישור רותם

 2360 2360 סה"כ

מוסף ריאובילד 
700 3.25 3.35 

 

 בברכה                    

 גדעון אירוס                                                       

                            ג.אירוס יועצים בע"מ


