
  מנהלת אפר פחם
  

  
  
  

out /תחזיות /כללי
 37090  

  משרד התשתיות הלאומיות      
  משרד הגנת הסביבה      

  משרד הפני�      
  חברת החשמל לישראל 

 החברה הלאומית לאספקת פח�

  2009, מר� 19 
מנהל  37090  

  
  1מאזן שימושי אפר פחם תכנון

  אלפי טון
  
  

  חזוי הצע
  

  20082  20163  20214  20265  

  1,935  1,665  1,395  1,087  מרחף
  215  185  155  121  תחתי

  2,150  1,850  1,550  1,208  כ"סה

  
  
  
  
  מתוכנן ביקוש

  

                                                
  .בהנחת מימוש הפוטנציאל 1
  .ייצור בפועל 2
  .אפר בממוצע 10%מליו# טו# פח� המכיל  15.5צריכת . Dטווח ארו! כולל  3
  .אפר בממוצע 10%מליו# טו# פח� המכיל  18.5צריכת . Eטווח ארו! כולל  4
  .אפר בממוצע 10%מליו# טו# פח� המכיל  21.5צריכת . Fטווח ארו! כולל  5
  .למעט בתשתיות המהווי� ברירת מחדל משלימה, פחות בכל השימושי� 20%לתרחיש פסימי יש להניח  6
  .שימוש בפועל 7
המאפשר התאמה אופטימלית בי# קצב ייצור האפר לביקושיו כחומר במער! אחסו# יבש  2%צמיחה שנתית בשיעור  8

  .מליטה בצמנט ובבטו#
  .ג לקווי� היבשי�"כולל כח 9
  .2%וצמיחה שנתית בשיעור  2005 
 ב 600על בסיס פוטנציאל . הבטחת איכותבהנחת  – !טווח ארו 10
  .אפר תחתי דק .דל פחמ# לא שרו+ מרח+ אפר 11
  .תחתי או/מרח+ ו פרא 60% עד בלוקי� המכילי� 12
  .בסלילה ותשתיות בנייה –תחתי , בסלילה –מרח+ : בעיקרו# ברירת מחדל 13
  .בייצוב ואיטו� תשתיות 50 14
  .במתקני� תת קרקעיי� ובייצוב דרכי� 100 15
  .טיוב קרקע –מרח+ . בהנחת השבחה, מצעי גידול –תחתי   16
  .תחתי גס לגידול צמחי� 60; ח"תחתי דק לרפד בע 100 17
  .בהנחת השבחה, שימושי� שוני� –תחתי . כמלא#–מרח+  18

  תרחיש
  6סביר

20087  2016  20218  82026  

  תחתי  מרחף  תחתי  מרחף  יתחת  מרחף  תחתי  מרחף

    700    660    8620  42  623  9מלט
    760    720    670    426  10בטון

  30  60  30  50  30  50    11  11מוצרי בטון
  60  20  50  20  50  20  4    12בלוקים
  180  220  170  210  16015  20014  86    13תשתיות
  180  20  170  20  16017  20  14    16חקלאות

    170    160    150      ייצוב בוצות
  60  60  50  50  50  50      18תעשיה

  510  2,010  470  1,800  450  1,780  146  1,060  כ"סה

  )295(  )75(  )285(  )135(  )295(  )385(  )25(  27  )חסר(עודף 


