
 מנהלת אפר פחם
 

 
 
 

 

 משרד התשתיות הלאומיות      
 משרד הגנת הסביבה      

 משרד הפנים      
 חברת החשמל לישראל 

 החברה הלאומית לאספקת פחם

 2010פברואר  
 
 

Uניצול אפר פחם מרחף למשאוב בוצות תעשייתיות כאגרגט דק בבטון 
Uמרכז אוניברסיטאי אריאל, אריאל גולדמן' דר, חיים כהן' הצעת מחקר פרופU 

 
עוסקת  באוניברסיטת בן גוריון ובמרכז האוניברסיטאי אריאל חיים כהן' קבוצת המחקר של פרופ

לסתירה וקיבוע של פסולות תעשייתיות  .)מ.פ.א( חם מרחףזה שנים אחדות בבחינת ניצול אפר פ
0Fכפתרון סילוק העדיף סביבתית וכלכלית על הפתרונות הקיימים חומציות

1. 

 :מטרות עקריות שתילשרת  .מ.פ.האבמחקרים נבחנה יכולת 
 כדינטרול פסולות בעלות דרגת חומציות גבוהה ניצול התגובה הבסיסית של האפר ל •

 .ל סילוקןע המגבלותלהקל את 
לקיבוע יסודות של האפר האופין הכימי ושטח הפנים הגבוה , ניצול כושר הפוצולניות  •

 .רעילים המצויים בפסולות

 : מחקר הןמה המתקבלותהמסקנות העיקריות 
שנוצר בישראל יש תכונות של ריאגנט כימי יעיל בתחום נטרול פסולות בעלות . מ.פ.לא .א

 .חומציות גבוהה
ימות בתוך הפסולות יט כימי יעיל ביותר לקיבוע המתכות הרעילות הקהינו ריאגנ. מ.פ.א .ב

 של שטיפות מזהמיםהמחמירים ביותר הקיבוע עומד בסטנדרטים . התעשייתיות שנבדקו
(CALWET) ,י הרשויות"המקובלים ע . 

. מ.פ.ערכיים על א-של קטיונים דוספיחה \המחקר הגיע להבנת שלושה מנגנוני הקיבוע .ג
לויים בהתנהגות השכבה הכפולה של המטענים שעל פני השטח של מנגנונים אלה ת

התמיסה ופוטנציאל זיטא  pH-ערכים אלה תלויים ב. והתמיסה שמסביבו. מ.פ.הא
 pH-בתחום ה: pHנמצאו שלושה תחומי . שונים pHהמאפיין התנהגות כל חומר בתנאי 

. מס על האפרמנגנון הקישור הוא ספיחת תרכובות הידרוקסידיות קשות ת, הבסיסי
המנגנון הוא קישור כימי קואורדינטיבי לאתרים ספציפיים , הניטראליpH -בתחום ה
יש אינטראקציה אלקטרוסטאטית של היסודות עם פני השטח , החומצי pH -ובתחום ה

 . במנגנון של מחליף יונים
 

 יצור מונוליתים מבטוןכאגרגט בתהליך יבשולי המחקר נבחנה האפשרות לנצל את תוצר הקיבוע 
מבלי לפגוע ברמת החוזק המכני  מהחול בתערובות בטון 15%בו כמחליף להשתמש  שניתן ונמצא

ללא מגבלות סביבתיות של  מכאן שניתן ליעדו לשימוש מועיל בתעשיית הבנייה. הנדרש של הבטון
 . שטיפת מזהמים

נמצא ענין בטכנולוגיית פרט בבירור מקדמי שנערך עם מפעלי חיפה כימיקלים ומפעל רותם אמ
סלע מ ורם בתהליך ייצור החומצה הזרחתיתמקשהשפכים . מ.פ.א תהסתירה והקיבוע באמצעו

סיד  בערבוב עםנטרול ושיקוע המתכות  ,סינון, ל הסמכהשלבים שהיום ב מטופליםהפוספט 
סיד  בעוד שהחלפת טכנולוגיית הנטרול הנוכחית באמצעות .לבריכות אידויבסופם ומועברים 

כריאגנט קיבוע של תוצר . מ.פ.הרי ניצול א, כרוכה בתהליך בחינה והטמעה תעשייתי ממושך
בתהליך קל יותר  ,למפעלים להציעהסתירה הנוכחי וניצולו המועיל בבטון ליעודים מוגדרים אמור 

 .המונע הטמנה פתרון כלכלי, ליישום

לפי (בשנה . מ.פ.טון א 100,000 -ל כבדו עומד עפוטנציאל הניצול במפעל חיפה כימיקלים דרום ל
 ).בוצה:אפר 1:2יחס 

הצעת המחקר מתמקדת ביישום תוצרי הקיבוע כמחליף חלקי של חול בבטון והוא אמור לבחון 
 ). טכנולוגיים וסביבתיים(את עמידתו בתקני הבנייה 

 

                                                      
חיים ' איתמר פלאי ופרופ' אלי לדרמן בהנחיית פרופ' ממצאי המחקר פורסמו במסגרת עבודת הדוקטורט של דר 1
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