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Uחקירת פוטנציאל השימוש באפר פחם תחתית כמעטפת צנרת תת קרקעית 
 הטכניון, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, אמריטוס נפתלי גלילי' פרופ

 

באפר פחם  Uסקירה המפרטת את פוטנציאל השימושUנפתלי גלילי הכין בהזמנת המנהלת ' פרופ
:  הסקירה כוללת. ניקוז ותקשורת, מים, תחתית כמעטפת למתקנים וצנרת תת קרקעיים לביוב

.  סקירה ספרותית על ניצול אפר פחם למטרות דומות בעולם •
.  אפיון האפר וסיווגו כחומר מעטפת עבור צנרת על פי התקינה •
.  ים ושקיעות בסוגי צנרת שוניםחישובי עומס •
.  עקרונות הנחה לסוגי צנרת שונים •

מצוי במרכז , המוגדר כחומר גרגרי עדין עם דקים, )ת"אפ(מהסקירה עולה כי אפר פחם תחתית 
ת להנחת צנרת מכל הסוגים שנבחנו "לפיכך מתאים האפ. מפת חומרי המילוי המוגדרים בתקינה

הן כמילוי נוסף עד לציר הצינור , מילוי לתושבת הצינורהן כחומר , הן כשכבת מצע ראשונית
יתרונותיו . בצינורות קשיחים והן כמילוי עד ראש הצינור ומעליו בצנרת גמישה וקשיחה למחצה

: באים לידי ביטוי בהיבטים אלה

שאמור לשמש כחומר מילוי נוח , יציב ומנקז, ת הינו חומר מבנה גרגרי קל משקל"האפ •
;  ולספק תמיכה מבנית לצינור הטמון כנדרש בתקינה, וק הדרושהליישום בדרגת ההיד

ת לשמש כשכבת מצע שמונעת ריכוז מאמצים "אמור האפ, בהיותו מוצר תעשייתי מוגדר •
גושים וגופים , וכשכבת מעטפת המגנה על הצינור וציפויו מפני אבנים, בתחתית הצינור

;  הצינור ובחומרים המשמשים להשלמת כיסוי, זרים המצויים בקרקע
ת לעמוד "אמור האפ, )חומר גרנולרי עם דקים(בהיותו בעל פילוג גרגרים רחב  •

ולייתר בכך את , בקריטריונים למניעת סחיפת דקים מהקרקע הטבעית אל סביבת הצינור
.  אוטכני הנדרש בעת שימוש בחומרי מילוי גסים יותריהצורך בבד ג

: כלהלן, האמורים להתבצע בתקופה הקרובה, הסקירה מהווה בסיס לשלבים הבאים בחקירה

  1.שלב ב
. חומרהבדיקה ניסויית מעבדתית של תנאי ההנחה וההידוק התואמים את התקנים ואת אפיון 

ת ממוין "ת גולמי ואפ"אפ: ת שתיערך בשני דגמים"בכלל זה בדיקה של תכונות מכאניות של אפ
ת "ובדיקת קשיחות סוגי האפ, תכלול אנליזת גודל החלקיקים לאפיון החומר הנבדק הבדיקה. דק

תוצאות הבדיקה יאפשרו לקבוע את הקשר בין ). בינוני וגבוה, הידוק קל(בתנאי הידוק שונים 
הדרוש למתכנן לשם קביעת רמת ההידוק , ת"רמת הידוק החומר לבין מודול קשיחות האפ

.  הנדרשת במפרט ההנחה
 

  2.ב שלב
בדיקה ניסויית בשדה באמצעות ליווי צמוד של פרויקטים ראשונים במטרה לבחון את מפרט 

להדריך את המבצע והמפקח באתר לביצוע נכון של מפרט , ת"ההנחה הקיים ומידת התאמתו לאפ
הליווי בשדה יכלול . ולערוך בדיקות שדה משלימות, ת כחומר מילוי"ההנחה תוך שימוש באפ

ביצוע המילוי , הנחת הצנרת, התשתית, הכנת התעלה(י ההנחה הנדרשים מעקב אחר שלב
השקיעה (תוך בדיקת רמת ההידוק המבוצעת ומדידות העיווי , )הראשוני והכיסוי הסופי

.  המתקבלים בצינור בשלבי ההנחה השונים) הטבעתית
 

שלב ג  
 . ת"ימוש באפיוכן מפרט הנחה למתקנים לסוגיהם או תעשה התאמה של מפרטים קיימים לש
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חקירת פוטנציאל השימוש באפר פחם תחתית כמעטפת צנרת תת קרקעית

פרופ' אמריטוס נפתלי גלילי, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון

פרופ' נפתלי גלילי הכין בהזמנת המנהלת סקירה המפרטת את פוטנציאל השימוש באפר פחם תחתית כמעטפת למתקנים וצנרת תת קרקעיים לביוב, מים, ניקוז ותקשורת. הסקירה כוללת: 


· סקירה ספרותית על ניצול אפר פחם למטרות דומות בעולם. 


· אפיון האפר וסיווגו כחומר מעטפת עבור צנרת על פי התקינה. 


· חישובי עומסים ושקיעות בסוגי צנרת שונים. 


· עקרונות הנחה לסוגי צנרת שונים. 


מהסקירה עולה כי אפר פחם תחתית (אפ"ת), המוגדר כחומר גרגרי עדין עם דקים, מצוי במרכז מפת חומרי המילוי המוגדרים בתקינה. לפיכך מתאים האפ"ת להנחת צנרת מכל הסוגים שנבחנו הן כשכבת מצע ראשונית, הן כחומר מילוי לתושבת הצינור, הן כמילוי נוסף עד לציר הצינור בצינורות קשיחים והן כמילוי עד ראש הצינור ומעליו בצנרת גמישה וקשיחה למחצה. יתרונותיו באים לידי ביטוי בהיבטים אלה:


· האפ"ת הינו חומר מבנה גרגרי קל משקל, יציב ומנקז, שאמור לשמש כחומר מילוי נוח ליישום בדרגת ההידוק הדרושה, ולספק תמיכה מבנית לצינור הטמון כנדרש בתקינה; 


· בהיותו מוצר תעשייתי מוגדר, אמור האפ"ת לשמש כשכבת מצע שמונעת ריכוז מאמצים בתחתית הצינור, וכשכבת מעטפת המגנה על הצינור וציפויו מפני אבנים, גושים וגופים זרים המצויים בקרקע, ובחומרים המשמשים להשלמת כיסוי הצינור; 


· בהיותו בעל פילוג גרגרים רחב (חומר גרנולרי עם דקים), אמור האפ"ת לעמוד בקריטריונים למניעת סחיפת דקים מהקרקע הטבעית אל סביבת הצינור, ולייתר בכך את הצורך בבד גיאוטכני הנדרש בעת שימוש בחומרי מילוי גסים יותר. 


הסקירה מהווה בסיס לשלבים הבאים בחקירה, האמורים להתבצע בתקופה הקרובה, כלהלן:


שלב ב.1 


בדיקה ניסויית מעבדתית של תנאי ההנחה וההידוק התואמים את התקנים ואת אפיון החומר. בכלל זה בדיקה של תכונות מכאניות של אפ"ת שתיערך בשני דגמים: אפ"ת גולמי ואפ"ת ממוין דק. הבדיקה תכלול אנליזת גודל החלקיקים לאפיון החומר הנבדק, ובדיקת קשיחות סוגי האפ"ת בתנאי הידוק שונים (הידוק קל, בינוני וגבוה). תוצאות הבדיקה יאפשרו לקבוע את הקשר בין רמת הידוק החומר לבין מודול קשיחות האפ"ת, הדרוש למתכנן לשם קביעת רמת ההידוק הנדרשת במפרט ההנחה. 


שלב ב.2 


בדיקה ניסויית בשדה באמצעות ליווי צמוד של פרויקטים ראשונים במטרה לבחון את מפרט ההנחה הקיים ומידת התאמתו לאפ"ת, להדריך את המבצע והמפקח באתר לביצוע נכון של מפרט ההנחה תוך שימוש באפ"ת כחומר מילוי, ולערוך בדיקות שדה משלימות. הליווי בשדה יכלול מעקב אחר שלבי ההנחה הנדרשים (הכנת התעלה, התשתית, הנחת הצנרת, ביצוע המילוי הראשוני והכיסוי הסופי), תוך בדיקת רמת ההידוק המבוצעת ומדידות העיווי (השקיעה הטבעתית) המתקבלים בצינור בשלבי ההנחה השונים. 


שלב ג 


יוכן מפרט הנחה למתקנים לסוגיהם או תעשה התאמה של מפרטים קיימים לשימוש באפ"ת. 

למידע נוסף: תכנית המחקר מינואר 2006.









