
 בסלילה ותשתיות פחםאפר 
 

 

כינוס מנהלת אפר פחם להצגת התועלת ביישומי אפר הפחם  
 והיבטים הסביבתיים

 16/12/2013, כפר המכביה

 

 מ"יונה ייעוץ וניהול הנדסי בע, מריו הופמן' דר



 רקע לשימוש באפר פחם לסלילה בארץ

 2 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה

1994 :  חברת כביש חוצה ישראל ומנהלת אפר הפחם יוזמות

שלבית של פוטנציאל השימוש באפר פחם בסלילת  -חקירה רב

 :כבישים שכללה

 

ספרותיסקר : 'שלב א, 

היתכנות הכלכליתבדיקת : 'שלב ב, 

סוגי אפר מקומייםמעבדתיות של בדיקות : 'שלב ג  . 

 



 3 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה

 חות"דו



 שימושים של אפר פחם בסלילת כבישים

 4 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה

 (  מרחף)מלאן בתערובות אספלט 
 (תחתי)תחליף לחול גס 

 (סיד 5%; אפר פחם 15%)אפר פחם + ייצוב מצעים עם סיד 

 HRBתערובות הידראוליות  –" עניים"צמנט  של 

 (אפר פחם מרחף או תחתי 100%)מילוי נטו בסוללות 

טיוב קרקע חרסיתית/ייצוב  



 5 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה



  
  
  

  

 

  

 

 הנדסיות טיפוסיות של אפר פחם מקומיכונות ת

 אפר פחם תחתי אפר פחם מרחף פרמטר/ תכונה 

 עובר% , דרוג עם שטיפה

 4נפה  # 

 40#נפה 

 200#נפה 

  

100 

100 

90-100 

  

85-100 

30-50 

10-25 

 NP NP פלסטיות

 (חול גס) A-1-b (טין) A-4 שקול AASHTOמיון 

 1,200-1,500 1,000-1,400 ק"מ/ג"ק, (מודיפייד)צפיפות מכסימלית 

 18-25 20-35 %, רטיבות אופטימלית

 CBR ,% 20-30 25-35 -חוזק 

c ,10-20 10-30   ס"קפ, קוהזיה 

 ,30-35 25-35 0, זווית חיכוך 

 6 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה



יישום שטח ראשון  

2/19971 

 

-אל סר'לגגישה כביש 

  זרקא 

 "נטו"מילוי 

14,000  טון אפר פחם מרחף 

14,000  טון אפר פחם תחתי 

בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה  7 מ"



 מפרטים  

 8 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה



פרויקטים רבים נוספים עם אפר פחם מרחף ותחתי  

 "נטו"כחומר מילוי 

 9 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה

 צ"מע, 57כביש 

 צ"מע, מחלף גנות

 דרך ארץ, כארם-מחלף טול

 כביש חוצה ישראל, אזור רבדים

 1998מיליון טון מאז  1-למעלה מ

http://www.coal-ash.co.il/gallery.html?slila


 "(סיד"עתיר )מרחף אפר פחם עם " שמנה"ייצוב חרסית 
 ?מה קורה כאשר מערבבים אפר פחם וחרסית

 

 

 

 פיתות(flocculation) 

 גיבוב(agglomeration) 

 קטיוניםהחלפת 

 פוצולניתריאקציה 

 אפר פחם עתיר  

 תחמוצות קלציום

 ומגנזיום   

 

+                 

 
 קרקע חרסיתית

 10 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה

;  ריאקציה מידית

משפר עבידות ומקטין  

 פלסטיות

ריאקציה לאורך זמן  

מגדיל חוזק  ; (אשפרה)

 ומקטין לחצי תפיחה



 1999שנת ; 55ייצוב חרסית עם אפר פחם מרחף בכביש 

 11 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה



 המשך; 55ייצוב חרסית עם אפר פחם מרחף בכביש 

 12 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה



 13 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה

 בקרת איכות של חרסית מיוצבת באפר פחם מרחף

 דרישה פרמטר
אופן 

 המדידה

דרוג 

הקרקע  

לאחר  

 תיחוח

עובר   50%

#, 4נפה 

 מינימום

ניפוי כל 

 'מ 150

 דרישה פרמטר
אופן 

 המדידה

עומק  

תיחוח 

 הקרקע

  25, כנדרש

מ "ס

 מינימום

שוחה 

ידנית כל  

 'מ 150



בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה  14 מ"

 בקרת איכות של חרסית מיוצבת באפר פחם מרחף

 דרישה פרמטר
אופן 

 המדידה

עובי שכבת 

אפר הפחם 

לפני 

 הערבוב

  15, כנדרש

 מ מינימום"ס
שוחה ידנית 

 'מ 150כל 



 מפרטים של ייצוב חרסית עם אפר פחם

 15 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה



 קשרנים הידראוליים לכבישים  

Hydraulic Road Binders (HRB) 

 16 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה

Fly Ash Bound Mixtures 
(FABM) 

 CFA – Cement treated FA 

 LFA – Lime treated FA 

 GFA – Granular Material 
treated FA 

 SFA – Soil treated FA 



 קשרנים הידראוליים לכבישים  

Hydraulic Road Binders (HRB) 

פחם מרחף כקשרן כבישים הידראולי  אפר ( "2005) טכניונימחקר 

 :במחקר נבדקו תערובות של; "מבניותשכבות מיסעה וחיזוק  ליצירה

100%  כ" )רגיל"ואפר פחם ( 10%-כ" )סיד"אפר פחם מרחף עתיר-

 "(.סיד" 2%

אפר פחם תמיד  )גבס + וסיד , גבס, אפר פחם עם תוספת של סיד

 (.או יותר 90%

 20עד  10התערובות האופטימליות הניבו חוזק לחיצה בלא כלוא של 

 .יום 28לאחר  ס"מפ

 עניים"תערובות אלו מהוות צמנט של." 

מתאימות ל-CLSM  . 



 יישום אפר פחם בתערובות אספלט

  שימוש באפר פחם תחתי כתחליף לאגרגט דק בתערובות אספלט

 (2011ח מסכם "דו)

 ובזלתיות   דולומיטיותבתערובות אספלט  כמלאןאפר פחם מרחף

 (2008ח מסכם "דו)

 

בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה  18 מ"



 סיכום -בסלילה ותשתיות  פחםאפר 

 :נצבר בארץ ידע וניסיון בתחומים רבים 1994מאז 

 .אפר פחם מרחף ותחתי כחומר מילוי נטו בסוללות כבישים1.

 .טיוב שתית חרסיתית/לייצוב" סיד"אפר פחם מרחף עתיר 2.

לחיזוק  ( HRB)הידראוליות " מקשרות"פיתוח של תערובות 3.

 .שכבות מבנה המיסעות

כתחליף לאגרגט  )ותחתי ( כמלאן)יישום של אפר פחם מרחף 4.

 .בתערובות אספלטיות( דק

(  'מפרטים וכד, חות"דו)קיימת ספרות טכנית מקומית ענפה 5.

 .ל"בכל היישומים הנ

 ...ניסיון וביקוש מקומיים, קיים ידע 

 אין אפר פחם פנוי לסלילה...      

 
בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה  19 מ"



 תודה רבה

 20 מ"בע הנדסי וניהול ייעוץ - יונה


