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.1

כללי

בישראל מעל  70%מהחשמל המיוצר בתחנות הכוח מקורו מפח כדלק .יש  4תחנות כוח
פחמיות ) 2באתר רבי בחדרה ו 2באתר רוטנברג באשקלו( .סה"כ שורפי באר ,כ 13מליו
טו של פח ביטומיני בשנה ,שמיובא מ 5מקורות )בעיקר מדרואפריקה ,אינדונזיה,
קולומביה ,אוסטרליה וארה"ב( .זהו פח שמכיל בממוצע כ 10%חומר מינראלי אנאורגני.
הפח שנטח ויובש ,מוזרק בלח ,דר -אינג'קטורי לדוד השריפה כאשר במקביל מוזרק
אוויר בלח ,של עד  50אטמוספרות לדוד .תהלי -השריפה מורכב מ 2שלבי עיקריי :בשלב
ראשו יש פירוליזה של פליטת נדיפי )כמו מתא  (CH4שנדלקי ונשרפי ע החמצ ,בשלב
זה ) 800900מ"צ( חלק מהחומר המינראלי )כ 10%מס -החומר האנאורגאני שבפח( מות-
ושוקע בתחתית דוד השריפה כאפר תחתית ) (bottom ashושארית הפח שלא נשרפה יוצרת
 .charבשלב הבא ע עלית הטמפרטורה ג ה charנשר /והטמפרטורה עולה לכ 1700מ"צ.
ס -הכול זמ השהות ) (Residence timeהכולל של חלקיק הפח הינו כ  17שניות עד לסיו
תהלי -השריפה .רוב החומר המינראלי ,שלא נשר /בתהלי -שריפת הפח )מעל  (90%יוצר
חלקיקי אפר מאוד קטני )מוגדרי כאפר מרח ,(fly ash) /שנישאי ע הגזי החמי
והלוהטי שמייצרי קיטור במחליפי חו )בדפנות דוד השריפה( שמיועד להנעת
הטורבוגנרטור לייצור חשמל .האפר המרח /שנישא ע גזי הפליטה עובר תהלי -שיקוע
במפרדי האלקטרוסטאטיי )עקב אינטראקציה אלקטרוסטאטית של משיכה חשמלית ע
מספר לוחות קבל שטעוני במטע שלילי   (electrostatic separatorsביעילות הפרדה גבוהה
מאוד ,מעל  .99.98%לאחר מכ גזי הפליטה החמי נפלטי מהארובה )טמפרטורה של כ135
מ"צ( .כאמור האפר המרח /מהווה כ 90%מהמשקעי הנוצרי משריפת הפח והוא מורכב
מחלקיקי מאוד קטני )גודל ממוצע של כ 5מיקרו( שברוב חלולי )ונקראי צנוספרות
) .(cenospheresבצילו ובמיקרוגר /מובאי צילומי של דוגמת אפר פח וכ צילומי של
חלקיקי אפר בודדי שבוצעו במיקרוסקופ אלקטרוני סורק ) .(SEMהאפר עצמו הינו אבקה
דקה ביותר ע גוו אפור )ככל שכמות הפחמ הלא שרו /גדולה יותר צבעו יהיה כהה יותר(.
הוא מורכב בעיקר מתחמוצות צור ואלומיניו )סיליקה  SiO4ואלומינה  .(Al2O3כיו
תחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל מייצרות כ 1.3מליו טו של אפר פח מדי שנה.
כיו שהפח המיובא לישראל הינו בעל תכולת גופרית וזרח נמוכה ביותר )משיקולי איכות
סביבה – מניעת פליטת תחמוצות גופרית וזרח( יש לו תגובה בסיסית ביותר במגע ע מי.
הוא מכיל תחמוצת סיד ) (limeבריכוז של עד  10w%ותערובת של מי\אפר ביחס משקלי של
 1\10תית  pHמאוד בסיסי של  13ומעלה בתמיסה המימית.
ההרכב של האפר מבחינת יסודות עיקריי ויסודות קורט מובא בטבלה  1שלמטה.
כלומר האפר מורכב מחלקיקי קטני חלולי ע שטח פני גדול יחסית .עקב התכונות
החשמליות של שטח הפני האפר המרח /נחשב כריאגנט ספיחה יעיל ויש לו תכונות אדהזיה
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יעילות )הידבקות( .לכ השימוש העיקרי שלו בתעשייה הוא בתעשיית הבניה כתוס /לצמנט
) 10%משקלי בשקי המלט( או כתוס /לאגרגטי ליצור בטו.

טבלה :הרכב אלמנטארי של אפר פח דרואפריקאי ,יסודות עיקריי –אפור
יסודות קורט שחור
11
68
73
bdl
5
bdl
2500
bdl
180
160

Trace elements, ppm
13.6
Mo
bdl
Ni
240
Pb
2350
Sb
9
Se
<0.5
Sn
40
Sr
150
Tl
77
V
360
Zn

Ag
As
B
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Mn

Major components, %
SiO2
42.78
Al2O3
34.01
CaO
10.35
Fe2O3
2.86
MgO
2.40
P2O5
1.65
TiO2
1.83
Na2O
0.43
K2O
0.67
SO3
0.55
C
4–5
bdl: below detection limit

צילו :צילו ב SEMשל דוגמת אפר פח מרח /דרו אפריקאי )הגדלה (1000X
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.2

שימושי אפר מרח

כמו שמובא בפרק הראשו השימוש העיקרי של אפר פח הוא בתעשיית
הבניה וזאת לשני סוגי האפר המרח /והתחתי .האפר המרח /משמש כתוס /לצמנט
) 10%משקלי( או כאגרגאט מוס /לתעשיית הבטו המוכ וזאת עקב התכונות
הפוזולאניות הטובות שלו( .האפר התחתי משמש כתשתית מצעי לכבישי או
סוללות עפר .כ -למשל תשתית מחל /ג'יסר אזרקא בכביש תלאביב חיפה בנויה
מאפר פח ,כמו ג הבטו של תשתית הכביש בי לטרו לצומת נחשו .כמוב
שהער -המוס /איננו גבוה במיוחד .רוב האפר המרח /מנוצל ע"י חברת "נשר"
כתוס /למלט )כ 600,000טו בשנה( והיתרה לתעשיות הבטו המוכ(.

4

העובדה שלאפר פח יש תכונות ספיחה טובות עקב שטח הפני הגדול
ואופיי פני השטח מרמז שיש אפשרויות שונות נוספות לניצולו כמשאב טבע .כ-
למשל צורת שימוש נוספת שלו היא כמצע גידול חקלאי חליפי לטו) /אפר תחתי( או
כמצע לפסולות של בעלי חיי כמו חתולי או כלבי בבית .כא המקו לציי כי
אפר הפח שנשט /במי הופ -לאלומינוסיליקאט דמוי זיאוליט.
בתקופה האחרונה נבדקה האפשרות לניצול של שתי תכונות של האפר שנוצר
בישראל :הריכוז הגבוה של חומרי בסיסיי )בעיקר סיד  (CaOוכ תכונות
הספיחה הטובות שלו .בדקנו במעבדה את האפשרות להשתמש באפר פח מרח/
כריאגנט סתירה וקיבוע של פסולות חומציות מסוכנות .נבדקו שני סוגי פסולת:
א.

פסולת אורגנית חומצית של תהליכי רגנרציה של שמ מנוע
משומש .זוהי פסולת שמכילה ריכוז חומצה גבוה מאוד )מעל 10M

לליטר פסולת( יחד ע ריכוז גבוה של מתכות כבדות ורעילות
)שמקור מבלייה של המבנה המתכתי של המנוע שנשחק בזמ
פעילות המנוע ונסח /לתו -שמ המנוע שמשמש כאלמנט סיכה
וקירור(.
ב.

פסולת תעשיית הפוספאטי שמקורה מהמסת סלע הפוספאט על
ידי חומצה גופרתית.

תוצאות הבדיקה הראו כי האפר שמש כריאגנט סתירה וקיבוע יעיל ביותר .תוצר
הסתירה היה אגרגאט אפור )דמוי חול( שקבע בצורה יעילה ביותר את המתכות
הכבדות והרעילות עד לרמה כזו שמי שהיו במגע ע האפר למש -עשרות שעות
)שטת ה TCLP1311או שטת ה ,CALWETשה הנהוגות במשרד להגנת הסביבה
לבדיקת רמת סיכוני שטיפה של חומרי רעילי למי תהו( לא זוהמו בחומרי
הרעילי .הזיהו שנמדד היה מתחת לס (drinking limit) DL /שהוא הקריטריו
לאיכות מי כמי שתייה.
בנוס /נמצא כי נת להשתמש בתוצר הקיבוע כתחלי /לחול זיפזי) /עד  (10%בייצור
מונוליטי מבטו .במונוליטי אלו רמת השטיפה ירדה בסדר גודל נוס) /בהשוואה
לתוצר הקיבוע המקורי( כ -שהקיבוע היה ברמה מעולה בלי שו שטיפת מזהמי
מחו ,לתוצר הקיבוע.
ממצאי אלו מביאי למחשבה כי אפשר שאפר פח מרח /יוכל להוות פוטנציאל
לריאגנט קיבוע יעיל וזול לפסולות רדיואקטיביות ברמות קרינה נמוכות עד
בינוניות.
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.3

מטרת הפרויקט

בדיקת אפשרות השימוש של אפר פח מרח /כריאגנט קיבוע לחומרי
רדיואקטיביי מתו -תמיסות של רדיואיזוטופי ברמות קרינה שונות.

 .4סקר ספרות
לאחר הצגת קד ההצעה בפני הצוות המקצועי של מנהלת אפר הפח ובעקבות הסיכו
שהועבר אלינו בדקנו שוב את הנעשה בעול בנושא של טיפול בפסולת רדיואקטיבית
שמקורה בכורי גרעיניי .בעיקר הסתמכנו על סקר מקי /שנעשה על ידי הועדה לאנרגיה
אטומית בישראל בשנת .2006
מעניי לציי כי בכל הפרסומי המובאי בנושא מצוי כי התהליכי הנחקרי והמוצעי
לטיפול בשפכי רדיואקטיביי או בפסולת מוצקה מתאימי ג לפסולת כימית מסוכנת
)כזכור ,אנו מבצעי עבודה נרחבת בנושא של שימוש באפר פח מרח /כחומר לסתירה
וקיבוע של פסולות חומציות .בעקבות זאת עלה הרעיו של הפרויקט המוצע בזאת לבדיקת
הפוטנציאל של שימוש באפר פח מרח /לקיבוע של שפכי ופסולות מוצקות של חומרי
רדיואקטיביי!!(.
בהקשר של קיבוע של פסולות רדיואקטיביות ברמות קרינה נמוכות או בינוניות עיקר העבודה
דנה בנושא של שימוש בגיאופולימרי כחומרי קיבוע.

בריטניה – פסולת בצורת תרחיפי עוברת הכלאה בתו -בטו .תוצר הקיבוע מוכנס לתו-
חביות פלב"  200500ליטר או בתו -שוחות בטו )מקורות .(26
יפ  הקיבוע מבוצע על ידי הכלאה בזפת או על ידי הכלאה בצמנט או בחומרי פולימריי
כאשר ג כא תוצר הקיבוע מוכנס לתו -חביות פלב"  200ליטר ומאוחס בתו -מבני בטו
באתר גיאולוגי מתאי )מקורות  .(710איור של צורת האיחסו מובא באיור .1
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בלגיה – פסולת נוזלית שמקורה מכור גרעיני מקובעת על ידי הכלאה שלה בבטו ואחסו
שלה בתו -חביות פלב"  200ליטר )מקור . (11

גרמניה – הפסולת המוצקה )לאחר שריפה ודחיסה( נארזת בתו -חביות פלב" ומאוחסנת
במכרות מלח עמוקי )מקורות  .(1214תמיסות ותרחיפי ואפר מתהלי -שריפה של פסולת
בעירה מוכלאי בבטו.

פינלנד – פסולת רדיואקטיבית ברמה נמוכה נארזת בחביות ומאוחסנת בשוחות .פסולת
רדיואקטיבית ברמת קרינה בינונית מוכלאת בזפת ומאוחסנת בחביות פלב" .החביות
מונחות בפירי שנחצבו בסלע גרניט כאשר החללי ממולאי בסלע גרוס )מקורות .(16 ,15
באיור  2מובאת סכימה של אתר האיחסו .VLJ
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איור  :2אתר  VLJבפינלנד לאחסו חביות פסולת רדיואקטיבית ברמת קרינה
בינונית שהוכלאה בזפת.
צרפת – בצרפת יש כמויות גדולות של פסולת רדיואקטיבית בשל המספר הגדול של תחנות
כוח גרעיניות לייצור חשמל .הפסולת נשרפת ,נדחסת ומוכלאת בבטו שממלא חביות פלדה.
חביות אלו מאוחסנות במבני בטו תת קרקעיי הבטו מכוסה בשכבות של קרקע חרסיתית,
זפת ומעליה אדמה שבה שותלי דשא .בעיה עיקרית בצרפת היא סילוק ניקוזי מי מאתרי
האחסו )מקורות .(1719
שבדיה  הקיבוע מבוצע על ידי הכלאה של פסולת בבטו או בזפת .החומר שמוכלא מועבר
לארגזי פלדה או חביות פלדה או למכולות ) ISOתלוי בסוג או ברמת הפסולת
הרדיואקטיבית( .האחסו מתבצע בתו -מנהרות בטו שהוקמו מתחת לפני הי ע גישה
מתאימה מהיבשה )מקור  . (20באיור  3מובאת סכימה של אתר האחסו  SFRבשודיה.

איור  :3אתר  SFRלאחסו פסולות רדיואקטיביות בשוודיה.
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קנדה – ג בקנדה הקיבוע מבוצע על ידי הכלאה של פסולת שעברה דיחוס\שריפה בבטו או
בזפת .החומר שמוכלא מועבר לאתרי האחסו בתו -שוחות בטו תתקרקעיות .לא מפורט
הא יש אחסו של תוצר הקיבוע בחביות או מיכלי נוספי) .מקור  . (21באיור  4מובאת
סכימה של אתר האחסו  IRUSבקנדה.

איור  :4אתר  IRUSלאחסו פסולות רדיואקטיביות בקנדה.
מעניי לציי כי בכל הפרסומי המובאי בנושא מצוי כי התהליכי הנחקרי והמוצעי
לטיפול בשפכי רדיואקטיביי או בפסולת מוצקה מתאימי ג לפסולת כימית מסוכנת
)כזכור ,אנו מבצעי עבודה נרחבת בנושא של שימוש באפר פח מרח /כחומר לסתירה
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וקיבוע של פסולות חומציות( .בעקבות זאת עלה הרעיו של הפרויקט המוצע בזאת לבדיקת
הפוטנציאל של שימוש באפר פח מרח /לקיבוע של שפכי ופסולות מוצקות של חומרי
רדיואקטיביי!!( .בסקר שהבאנו בנושא קיבוע חומרי רדיואקטיביי יש התייחסות נרחבת
לקיבוע בזכוכיות ,בבטוני )תו -ציו שהתוצאות לא תמיד מספקות מבחינת איכות הקיבוע(
ומעט בגיאופולימרי .לא מצאנו עבודה שפורסמה )מלבד מקור בהיק /קט של עבודה שולית
שנערכה בפקיסט( שדנה בשימוש ישיר באפר פח כריאגנט קיבוע לפסולת רדיואקטיבית.
כיו שיש עניי רב למציאת שיטות קיבוע מספקות ,אפר פח הינו מועמד פוטנציאלי מעניי
ביותר לבדיקה.

 .5תוכנית עבודה
תוכנית עבודה  לאור הניסיו הרב שנצבר בעבודה במעבדה שלנו באפר פח מרח/
כאלמנט סתירה ספיחה וקיבוע של חומרי רעילי )כולל רוב הציוד לביצוע
הפרויקט כמו ריאקטורי מתאימי' מערכי בדיקות שטיפה וכיו"ב( .תיבדק
היעילות של קיבוע פסולות של תמיסות סימולציה לחומרי רדיואקטיביי על ידי
אפר פח מרח./
ייבדקו הפרמטרי הבאי :יחס התגובה תמיסה\אפר
אפקט חומציות התמיסה )תחומי  pHבסיסי וחומצי(
אפר כאלמנט ספיחה )יוניאלקטרוסטאטי וכימי(
אפקט ריכוז המתכת בתמיסה
אפקט חוזק יוני על הספיחה\קיבוע
איכות הקיבוע )ע"י שימוש בשתי שיטות השטיפה
) TCLP1311ו(CALWET
אפקט הזיקו על איכות הקיבוע )(aging
שימוש בתוצר הקיבוע כתחלי /אגרגאטי לייצור
מונוליטי מבטו
מיצוב תוצר הקיבוע כגיאופולימר
כוח האד לביצוע הפרויקט יהיה מורכב מסטודנטי שנה ד' בהנדסה כימית או
כימאי שנה ג' ,או סטודנטי לתואר שני במחלקה לכימיה ביולוגית במרכז
האוניברסיטאי אריאל בשומרו שבאריאל .הפרויקט ינוהל על ידי מגישי ההצעה.
אנליזות לבדיקת איכות השטיפה )יסודות קורט בתמיסות( יבוצעו במעבדות הועדה
לאנרגיה אטומית.
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 שני מגישי ההצעה מעורי בנושא של פסולות וחומרי רדיואקטיביי:הערה
 שני כימאי בכיר בקמ"ג ומר גיורא שגב36 - פרופ' חיי כה היה במש.בישראל
 כיו הוא חוקר בכיר בנושאי בטיחות,הינו מהנדס כימי שעבד שני רבות בקמ"ג
בוועדה לאנרגיה אטומית בישראל ונמצא בתקופת שבתו במרכז האוניברסיטאי
. פעולה בנושאי שוני ע חיי כה/אריאל בשומרו ומשת
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