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23,200 2,700 



 התאמה פיסיקלית וכימית כחומר גלם במגוון רחב של יישומים

 בהנדסה אזרחית 

 בתעשייה 

 בחקלאות 

 בשירותים סביבתיים 

 (USEPA, EN: Non Hazardous)לא מסוכן 

 אפר פחם  שימושי

 מותנים בתנאים סביבתיים

 (EN: Inert)נ ול סיכון 

 (IAEA: Exempted)פ ור מבקרה מנהלית 



( וף, חול)גלם חיוניים המצויים במחסור  חמרימחליף   

 ומוצרים תעשייתיים המיוצרים מחומרי גלם מקומיים

 מפחית פלי ת מזהמים לאוויר

 מפחית כרייה הפוגעת בסביבה

 מק ין סיכונים סביבתיים ישירים

 מאזן תועלות וסיכונים
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 צודק חברתית

 אחראי סביבתית

 חזון המנהלת במרחב רב ממדי

 מו בים

 יעדים

 תהליכים

 מבחנים

 החברה

 פיתוח בר קיימא

 איזון סביבתי

 מחקר סביבתי ותקינה

 אקונומית-הצדקה סוציו

 לגיטימציה לשימושים

 הערכה תועלת כוללת

 קריטריונים סביבתיים

 המשק

 חסכון בעלויות ייצור

 שיפור איכות מוצרים

 פיתוח ידע

 תקינה הנדסית

 החדרת שימושים

 הערכה כלכלית כוללת

 קריטריונים יישומיים

 מיצוי תועלת אפר פחם כמשאב

 מי בי  כנולוגית

 יעיל כלכלית

 ענף החשמל

 תפעול תקין

 חסכון בעלות חשמל

 ואחסון ביניים  שיווק

 בקרת איכות

 הבטחת איכות

 עודפי אפר

 מאזן כספי
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 למשק אפר הפחםמטרות העל 

במצבי  הכחאפר מתחנות ויציב של רציף פינוי 

 משק משתנים
 הפחמיות הכחהכרחי לתפקוד תקין של תחנות •

 

 כנולוגיות וסביבתיות  , מיצוי תועלות כלכליות

 כמשאבמהאפר 
 הכחחיוני כתמריץ כלכלי לפינוי רציף ויציב של אפר הפחם מתחנות •

 קיימאמשפר את המאזן החברתי של הפחם בייצור חשמל במשק בר •

 מבוקרותמצדיק רגול ורית ניצול אפר פחם בהשפעות סביבתיות •
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 תנאים הכרחיים למטרות העל

 פיתוח שוק מוכרים תחרותי 
 גיוון שימושים•

 ביזור משתמשים•

 יציבות ועקביות באופק ארוך  ווח•

 משבר לתנודות שוק ומצבי הערכות 
 מיצוי פו נציאל אל רנ יבות•

 הק נת תלות בכל אחד מהשימושים ומהמשתמשים•

 תשתית אחסון ביניים בנפח חוזה משבר  •

 לגי ימציה לשימושים
 תקינה סביבתית והנדסית•

 מיצוי תועלת במדרג מנקודת ראות המשק•

 קבילות ציבורית•
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 שימושי אפר פעילים

 לקלינקר ג"וחלצמנט  פוצולנימוס   –מרח  ותחתית 

 בטןןמלאן ואגרגט דק למוצרי  –מרח  ותחתית 

 ומלאן בתערובות בטון פוצולניתוס   –מרח  

 אגרגט דק בבלוק בטון –תחתית 

 בניה

 תוס  לקרקע בבוצת שפכים מיוצבת –מרח  

 מצע גידול צמחים –תחתית 

 חקלאות

 רפד בעלי חיים –

 מילוי מבני בסוללות כבישים –מרח  ותחתית 

 מעטפת מתקנים תת קרקעיים –תחתית 
 תשתיות



 (אלפי  ונות על בסיס יבש)שימושי אפר פחם 

 שנה
 כ"סה אספל  שפכים חקלאות סלילה ותשתיות מוצרי בנייה ב ון צמנ 

 תחתי מרחף מרחף מרחף תחתי תחתי מרחף תחתי מרחף מרחף תחתי מרחף

1982 9 40 11 49 11 

1983 109 17 109 17 

1984 232 180 32 412 32 

1985 243 78 22 321 22 

1986 243 30 30 273 30 

1987 182 100 26 282 26 

1988 218 218 

1989 243 243 

1990 284 284 

1991 321 321 

1992 347 70 34 417 34 

1993 415 178 36 593 36 

1994 470 84 48 554 48 

1995 628 6 634 

1996 746 746 

1997 737 39 11 11 748 50 

1998 713 28 50 8 58 771 86 

1999 690 87 32 151 809 151 

2000 576 260 147 84 4 983 88 

2001 577 419 177 95 8 1,173 103 

2002 414 465 204 94 7 1,083 101 

2003 482 497 141 140 7 1,120 147 

2004 538 531 251 129 14 1,320 143 

2005 551 498 156 100 18 1,205 118 

2006 512 13 508 82 12 1,020 107 

2007 616 48 427 10 3 2 75 15 1,055 141 

2008 623 42 426 11 4 68 14 1,060 128 

2009 603 82 495 8 1 11 12 1,106 106 

2010 519 161 520 8 3 10 15 1,047 189 

2011 619 117 485 9 11 11 12 4 1 1,118 151 

2012 650 52 558 12 29 22 10 25 1 1,246 113 

  7 ,    3,   2 29 148 1,397 1,895  5  5 6,226 582    ,   כ"סה
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 מחקר תשתיתי לקידום שימושי אפר פחם

 כתובת באתר המנהלת תחום

   ash.co.il/tab_publish.html-http://www.coal איכות סביבה ובריאות

   ash.co.il/tab_publish_const.html-http://www.coal בנייה

   ash.co.il/tab_publish_slila.html-http://www.coal סלילה ותשתיות

   ash.co.il/tab_publish_agro.html-http://www.coal חקלאות

   ash.co.il/tab_publish_env.html-http://www.coal שירותים סביבתיים

   ash.co.il/tab_publish_industry.html-http://www.coal תעשייה

   ash.co.il/tab_publish_plan.html-http://www.coal תכנון
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תשתית תקינה  

ורישוי לאפר פחם  

 במגוון שימושיו

 היתר/תקן שימוש

 צמנט -1. י.ת צמנט

בטון ומוצרי  

 בטון

 חוקת הבטון –( 2003) 466. י.ת

 תפקוד וייצור דרישות: בטון –( 2008)118. י.ת

 אפר מרח  לבטון –( 2005)1209. י.ת

 מפרט אגרגטים מינרליים קלים –( 2013) 5 .י.ת בלוקים

 אספלט, סלילה –מפרט בין משרדי , צ"מפרטי מע סלילה ותשתיות

 תערובות אספלט חמות –( 2009) 362. י.ת

 (מנהלת)מפרט תשתיות 

 (2007)היתר רשות המזון  חקלאות וגינון

 (2007)אישור הגנת הסביבה 

 וסילוקה שימוש בבוצה –( 2009)תקנות הבוצה  בוצת שפכים

 היתר רשות המזון לשימוש חקלאי

תנאים  

 סביבתיים

 (1998)הנחיות משרד הגנת הסביבה 

תכולת יסודות רדיואקטיביים   -( 2009) 5098. י.ת

 טבעיים במוצרי בנייה  
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 בתלות בכמות האפר החזויה, ערך כלכלי למשק של סל שימושי אפר מבוזר
 ל ונה\ח"מחירים בש, באלפי  ונות -כמויות 

 יעד

 תחתית מרחף

 כמות 1פילוג

 ערך חליפי אינדיק יבי למשתמש

 כמות פילוג

 ערך חליפי אינדיק יבי למשתמש

 אפר מוצר מוחלף אפר מוצר מוחלף

 4ערך 2מחיר מוצר   3ערך 2מחיר מוצר  

           240 160 קלינקר 360 40% צמנ 

           262.5 350 צמנ  240 27% ב ון

           36 30 חול 120 13%

 36 30 חול 25 25% 300 400 צמנ  23 3% מוצרי ב ון

           67 100 מלאן גיר 23 3%

 36 30 חול 50 50%           בלוקים

 241 130  וף 25 25% 128 800 סיד 90 10% חקלאות 

           50 40 מלאן חרסית 45 5%

   7,  ₪אלפי      %     5 ,75  ₪אלפי      %    כ"סה

 1,333 (קלינקר)חלופת מחדל  192,107 (בטון+ צמנט )חלופת מחדל 

7,381-   16,457 מחיר הביזור  

 וביטוחיתסביבתית , טכנולוגית, כלכלית -סל יעד מועד  משק  מדיניות תועלת משוקללת . 1 9,076 (₪אלפי )ב מחיר הביזור "סה

 מחיר שוק. 2 9 (₪)פרמיית ביזור לטונה אפר 

 ערך בתחלופה טכנולוגית ויחסי משקלים סגוליים. 3 184 (₪)ערך טונה אפר למשק 

 ערך בתחלופה טכנולוגית ויחסי משקלים נפחיים. 4 5% )%(פרמיית ביזור 

 :ערכים מייצגים לחלופות לביזור

 160 (לטונה₪ )עלות סילוק באתר הטמנה ארצי בהיק  מלא 

 50 (בנוס  למחיר שמירת שטח, לטונה₪ )עלות אחסון ביניים  

 12 (לטונה אפר₪ )עלות הדלק בהסבת ייצור חשמל מפחם למזוט 
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 דירוג יישומי אפר פחם

 (5 -  )דירוג  מרחף

 יישום ענף
 כלכלה אמינות

 איכות
 סביבה

 ציון משוקלל
 עקיף ישיר משק ענף חריג רגיל

   7 .  4 5 4 5 5 1 4 צמנ  בניה

 5  .3 3 3 5 2 3 3 5 קלינקר

   3.  5 5 4 5 4 1 5 ב ון מובא

 3   .  5 2 5 3 4 3 5 מוצרי ב ון

    .  5 5 4 3 3 5 5 א"במס חקלאות

    7.  4 2 4 2 2 2 3 סלילה תשתיות

 משקלות
0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.07 0.03 

1 
  

0.4 0.3 0.2 0.1   

                      

 (5 -  )דירוג  תחתית

 יישום ענף
 כלכלה אמינות

 איכות
 סביבה

 ציון משוקלל
 עקיף ישיר משק ענף חריג רגיל

    .3 3 3 5 2 3 2 4 קלינקר בניה

 3  3.5 5 2 3 3 3 3 5 מוצרי ב ון  

   3 .  5 4 5 3 4 3 5 בלוקים  

    .  5 5 5 5 5 4 4 מצע חקלאות

    .  2 2 4 2 3 3 3 רפד  

 7  7.  4 2 4 2 2 2 3 סלילה תשתיות

 5  3.3 4 2 4 4 4 2 3 מע פת  

 משקלות
0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.07 0.03 

1 
  

0.4 0.3 0.2 0.1   

 :65% -שקלול אמינות משורשר  :שיקולי דירוג

 (תועלת גלומה)תרומה  לכלכלה  -מהאיכות   50% רציפות משיכת אפר רגיל אמינות

 (כדאיות העדפת אפר)תרומה לאמינות  -מהכלכלה  50% אחסון ביניים, ייצור למלאי חריג

 (קבילות ציבורית)תרומה לאמינות  -מהסביבה  50% ערך שולי ענ  כלכלה

 ערך יחסי משק

 תועלת כנגד נזק איכות

 בשימוש עצמו ישיר סביבה

 בתחליפים עקי 
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 שנה

 שיעור ייצור חשמל מפחם 35% -אפר בייצור 
 מבוזרשינויים אפשריים בניצול אפר במערך שימושים 

 כולל

 75% -בנייה 

 5%  -א "במס

 %   -שימושים אחרים 

 ± 20%: בנייה

 +50%: א"במס
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 שנה

 כשל בנייה

 כשל גז

 כשל גז ובנייה

 (אפר לבנייה בלבד)כשל בנייה 

 (אפר לבנייה בלבד)כשל גז 

 (אפר לבנייה בלבד)כשל גז ובנייה 

 (אחרים 5% )לעומת מבוזר ( בניה %   )עודפי אפר במצבי כשל בסל שימושים מכונס 
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        מחצבה

 אתר סילוק פסולת מתוכנן
 נען חרובים

 אורות רבין
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 אתרי אחסון 

 ביניים צפון
 אחסון ראשוני

 אחסון משני
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 נען חרובים

 אפעה/אורון

 כוכב מערב

 מ"ק   
 

         מחצבה
 אתר סילוק פסולת מתוכנן

 אתרי אחסון

 דרוםביניים 

 רוטנברג

 אחסון ראשוני

 אחסון משני

 הטמנה סופית
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 הנחות העבודה לתוכנית אב

 צד ההיצע

  צפויה כמות אפר הפחם לרדת מרמה של       –     בשנים 

מיליון    ולחזור לרמה של אלף  ונה   5  -לכבשנה מיליון  ונה 

 .5    -     בין השנים 

מכלל הכושר   % 5 -הארוך יישמר כושר ייצור פחמי של כב ווח 

 .35% -המותקן הארצי לייצור חשמל והייצור יהיה ברמה של כ

מדיניות העדפת גז  בעי תשרה אי וודאות בעסקים כרגיל ברמה 

 .אלף  ונה בשנה     -דהיינו כ, %  של 

הייצור   % 5 -בכבמצבי משבר באספקת גז תגדל כמות האפר 

 .מכמות זו יוכלו להיקל  בשימושים הקיימים % 5 -כ. השו ף
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 צד הביקוש

,  המרחףלהוות יעד שימוש עיקרי למרבית האפר ימשיך הבנייה ענף 

השימוש בב ון  . בחלוקה שווה בקירוב בין צמנ  וב ון ומוצריו

 .בהתאמה לרמת ההיצע הכחיתכנס לרדיוס הכלכלי מתחנות 

יתרחב  ( א"במס)  N-Viroב כנולוגית  ן"השפדבוצת ייצוב 

 .מסל האפר 5%  - %  למתקנים אזוריים בהיקף 

אולם תשתיות תת קרקעיות  , אפר תחתית ייועד בעיקר לצמנ 

 .ושימושי אפר מנופה בחקלאות ובניה יהוו חלופות משמעותיות

עודפים מצ ברים בשיבושי שגרה ינוצלו במלואם בסלילה  

לעת משבר משקי  . במחזור שנתי קלינקרובתשתיות או בייצור 

 .עמוק לכשליש הכמות השו פת לא יימצא שימוש מידי

 הנחות העבודה לתוכנית אב
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 יעדי פיתוח ב ווח הארוך

33%4%

11%

6%

5%6%

35%

צמנט בטון שפכים מוצרי בטון

בלוקים חקלאות תעשיה

 שימושים גיוון

 משתמשים ביזור

 ועקביות רציפות

 וכלכלית איכותית תועלת

 ובריאותית סביבתית השפעה

 איזון רב ממדי
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 אתגר העתיד

 :שימור עקרונות משק אפר הפחם

 אי יציבות ואי וודאות, בתנאי מחסור

 הכחאמינות מערך הוצאת האפר מתחנות •

 מיצוי התועלת למשק הגלומה באפר•
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