
 

 

לבחינת ההתנהגות של בטון המכיל אפר ( 28.6.2017)ניסוי שטח 

 של חברת החשמל SCRפחם עם אמוניה שהתקבל במתקן 

4.9.2017 

 ארנון בנטור ,פבל לריאנובסקי
 בהשתתפות

 (תעסוקתית וגהות בריאותשמואל גריידי, נדב זק )
 אור הניסויית

כאשר הבטון נוצק  2017שבוצע בינואר של ניסוי השטח הראשון הניסוי תוכנן לביצוע במתכונת 

לפני  הבניסוי הראשון. הכנת המשטח כללה הנחת רשתות זיון והרטבנוצק מעל המשטח ש

ס"מ וכמות הבטון המחושבת  70 -ל 30טח נע בטווח שבין ש(. העובי של המ1היציקה )איור 

 מ"ק. 42הנדרשת למילוי שלו הייתה 

חל"מ  12של חברת חשמל ותכולת האמוניה בו הייתה  SCRהאפר בנסיוי זה התקבל ממתקן 

 ק"ג/מ"ק. 160ותכולת האפר בבטון 

 ג'.-1ת המדידה לניטור אמוניה )"דחלילים"(, איורוקמו נקודעל גבי המשטח מו

 

 השקייה בבוקר לפני היציקה )ב()א(  מראה כולל                                     

  

 מ"ס 45 -ל 30 בין יציקה עומק (ד) מ"ס 75 -ל 30 בין יציקה עומק (ג)

 אתר הטכניון - ומתקני המדידה )"דחלילים"( היציקהמשטח היציקה עם הזיון לפני  1איור 



בדיקות המעבדה שתוכננו מהבטון הניצוק במשטח כללו את הבדיקה בעמודה שפותחה בשלב 

תאי  י זה:שונה לביצוע במסגרת ניסו( וכן מדגמים נוספים שתוכננו לרא2המחקר הקודם )איור 

)איור  , להלן "קופסאות"ס"מ( 20ד )מילוי בטון ע ס"מ 27מטר ובעובי של  0.85X1.10 יציקה

מ"צ, והשלישי  40 -ו 20(, אשר שניים מהם נועדו לאחסון בחדרי אקלים בטמפרטורה של 3

(. התא הסגור נועד לייצג תנאים קשים במיוחד של 4לאחסון בתא סגור ליד אתר היציקה )איור 

ית )סימולציה ם לאלה של משטח הבטון, אך עם מהירות רוח אפסיחשיפה לתנאי סביבה זה

מטר, דהיינו המרחב מעל פני הבטון היצוק הוא  1.70גובה התא הזה היה  של חדר אטום(.

 מטר. 1.50

 

 : תא היציקה של המדגם בתחתית העמודה והעמודה בבדיקה המעבדתית2איור 

 

 מ"צ( ובתא סגור בחוץ 40 -ו 20לחשיפה בחדרים מאוקלמים ) (תאי יציקהקופסאות ): 3איור 

 

בחוץ ואמצעי ניטור,  לאחסון של "קופסא" : תא סגור באמצעות יריעות מחומר פלסטי4איור 

 ליד אתר היציקה

 



 מהלך היציקה והכנת מדגמים

מ"מ  700של לפחות  ( עם שירועSCC)לצורך היציקה נקבע שהבטון יהיה מסוג מתפלס מעצמו 

מ"ק וסוכם שהוא יבוצע  42. נפח היציקה המחושב היה 40-עד ב 30-וחוזק בטווח של ב

תוכננה גם רזרבה של מנה שמינית אך בסופו של דבר מ"ק כל אחת ) 6מנות של  7באמצעות 

מ"מ ולפיכך בערבלים  650לא היה בה צורך(. הסומך של הערבל הראשון היה שירוע של 

תכן התערובת בחברת רדימיקס ליטר מים לכל ערבל.  90עד  50 מקוםהוספו בר שהגיעו לאת

עם שירוע  SCCהביא בחשבון אפשרות לתוספת זו לצורך בקרת העבידות ועמידה בדרישות של 

 מ"מ. 700מעל 

 -ק"ג מים ו 180ק"ג צמנט,  320שתוכנן ברדימיקס היו  ןהפרמטרים העיקריים בהרכב הבטו

 בטון. ק"ג אפר, למ"ק 160

 . 1נתונים לגבי שבע המנות ומועדי ההגעה לשטח והפריקה מוצגים בטבלה 

. (תאי היציקההקופסאות )עבור  6עבור משטח הבטון ובאיור  5תיאור היציקה ניתן באיור 

שפופרות עם הניטור מעל משטח הבטון בוצע על ידי תליית מתקני הבדיקה )קולורימטרית ו

י ה"דחלילים" אשר מיקומם מעל הבטון היצוק מתואר באיור ( על גבNIOSH תקן לפימשאבות 

7. 

 .9 -ו 8תיאור מערכת הניטור בתאי היציקה מוצג באיורים 

 : פרטים על הערבלים, מועדי האספקה ותוספת המים1טבלה 

 מספר
)תעודת 
 משלוח(

יציאה 
 ממפעל

הגעה 
 לשטח

תוספת  פריקה
 מים,
 ליטר

 סומך,
 שירוע במ"מ

מנת מים 
 אפקטיבית

 הערות

1 
74-308008 

6:34 7:15 7:20 50 650 0.62  

2 
74-308009 

6:49 7:18 7:35 50 ~700 0.62  

3 
74-308010 

6:59 7:38 7:40 70 700~ 0.63  

4 
74-308012 

7:10 7:42 7:48 70 700~ 0.63  

5 
74-308013 

נלקח בטון  0.64 >700 90 8:00 7:54 7:20
לדגימה ולבדיקות 

 מעבדה 

6 
74-30815 

7:43 8:05 8:15 90 700< 0.64  

7 
74-308019 

8:23 8:16 8:26 90 700< 0.64  

 מ"צ 30 –טמפרטורת הבטון במשטח בסיום היציקה וההחלקה 

 תכונות הבטון:

 ק"ג/מ"ק 2284 -משקל מרחבי 

 1.2% –תכולת אוויר 

 בהתאמה.מגפ"ס,  46.4, 44.1, 31.2 ,12.3  ימים: 60, 28, 7, 1ים חוזק בגיל

 

 

 

 



 

 

 אתר הטכניון - משטחב  SCCפריקת בטון  :5 איור

 

 למדידת ריכוז האמוניה בבדיקה קולורימטרית.  (תאי היציקההקופסאת )מילוי  :6איור 

 יריעות פלסטיותכיסוי  - 3מ"צ. קופסא מס'  40 - 2מ"צ. קופסא מס'  20 - 1קופסא מס' 

 .ואחסון באתר בחוץ



 

 אתר הטכניון. –מדידת ריכוז האמוניה בבדיקה קולורימטרית מעל הבטון  7איור 

 

מכוסה ביריעה מחומר פלסטי וסידורי ה בתא האטום 3קופסא מס'  תהתקנה ותצור:  8איור 

 הניטור

  

 )א(                                                                   )ב(                        

 40)א( ובחדר בטמפרטורה של  מ"צ 20בחדר קופסאות היציקה : התקנה ותצורת  9איור 

 מ"צ )ב(

 

 

 



 תוצאות

  ניטור סביבתי

 , טמפרטורה ולחות.זרימת אווירהסביבתי כלל מהירות הניטור 

 .10ובאיור  2ת בטבלה ובמשטח הבטון באתר היציקה מוצגהניטור הסביבתי תוצאות 

מכשור של המעבדה לגהות ובריאות  – הסביבתי באתר היציקה: תוצאות הניטור 2טבלה 

 סביבתית

 טר/שנייהממהירות זרימת אוויר,  %, לחות מ"צ, טמפרטורה שעה

07:25 25.5 84.2 0.74 

08:30 26.9 76.3 0.58 

10:30 31.4 67.4 1.14 

 

הייתה אפסית. המהירות ( 2יור אשנמדדה בתאי האקלים ובתא הסגור )זרימת האוויר מהירות 

נחשבת כנמוכה מאד )בניסוי השדה הקודם המהירות נעה באתר עצמו, מעל משטח הבטון 

 מטר לשנייה(. 0.76 – 0.27בטווח 

קופסא בהטמפרטורה באוויר . א'-10הטמפרטורה והלחות באתר היציקה מוצגות באיור 

ב'. ניתן -10באיור  מוצגות ,המכוסה הממוקמת באתר, תוך השוואה עם הטמפרטורה באתר

טמפרטורה שהיא  :בברור להבחין ב"אפקט החממה" בתוך התא העטוף ביריעות פלסטיות

מ"צ בשעות השיא,  35עד  30 -מ"צ לעומת כ 45 -הרבה יותר גבוהה מטמפרטורת הסביבה, כ

 בשעות הצהריים.

רה בתא בטמפרטו 45% -מ"צ, ו 40בתא בטמפרטורה של  33%הלחות בתאי האקלים הייתה 

במהלך הלילה  100%ת במ"צ. הלחות בקופסא המכוסה הממוקמת באתר הייתה בקר 20של 

 במהלך היום. 60% -וכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )ב(

 

 )א(

הטמפרטורה בסביבה ובקופסא הסגורה , )ב( ניטור סביבתי של אזור היציקה)א( : 10איור 

 טכניוניבאמצעות מכשור מדידה השעות הראשונות,  24במהלך (, 3)מס'

 התפתחות הטמפרטורה בבטונים

מתקן עמודה בחוץ,  הסגורקופסא התפתחות הטמפרטורה בבטונים ובתנאי הסביבה השונים )

בציורים אלה,  .14 – 11מעבדתי, ותאי יציקה )קופסאות( בתנאים השונים( מוצגים באיורים 

הניסוי במעבדה והשלמת היציקה   תוהאחרים לאחר מכן, אופס ציר הטמפרטורה לשעת תחיל

 (.28.6.2017 -של ה בבוקר 09:00של המשטח בשטח )שעה 



 

 )ב(

 

 )א(

קופסא מס' )באתר היציקה בטכניון, בבטון שבתא הסגור ולחות : ניטור טמפרטורה 11איור 

השעות  24, )א( טמפרטורות במהלך 09:00; ציר הזמן מאופס לזמן התחלה של ובסביבה( 3

  בסביבה ובבטון, )ב( טמפרטורות בתא ובסביבה ולחות בתא במהלך כל הניסויהראשונות 



 

 : ניטור טמפרטורה במעבדה בעמודה ובחדר מסביב )חדר פורוזימטר(12איור 

 

 מ"צ 20 -אקלים ב רבחד (תא היציקההקופסא ): ניטור של 13איור 



 

 מ"צ 40 -אקלים ב רבחד (תא היציקההקופסא ): ניטור של 14איור 

 ניטור ריכוזי אמוניה בבדיקה הקולורימטרית

 (תאי היציקהבקופסאת )תוצאות הניטור בשיטה הקולורמיטרית במשטח בחוץ, בעמודה ו

 .7 – 3מוצגות בטבלאות 

 : תוצאות בדיקות קולורימטריות לריכוז אמוניה באוויר מעל משטח הבטון3טבלה 

משטח האמוניה בבדיקה קולורימטרית מעל למדידת ריכוז   AP-20תוצאות בדיקה ע"י מכשיר 

 .אתר הטכניון –באתר הבטון 

 28/06/2017 תאריך יציקה

 2806-17 כינוי תערובות

 מס' סידורי
מס' סידורי  

 של דחליל

זמן דגימת 
אמוניה באוויר 

מתחילת 
  ,ניסויה

 שעות

 מ"ק-אפר פחם ל ק"ג 160

ריכוז 
 בשפופרת

ppm 

 ccנפח אוויר, 
 

 באווירריכוז 
ppm 

1 2 0.50 0.5> 500 0.1> 

2 2 3.05 0.5> 500 0.1> 

3 2 5.05 0.5> 500 0.1> 

4 2 6.35 0.5> 500 0.1> 

5 2 24.00 0.5> 500 0.1> 

 

  



 עמודה בבדיקה המעבדתית: תוצאות בדיקות קולורימטריות לריכוז אמוניה ב4טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האמוניה בבדיקה קולורימטריתלמדידת ריכוז   AP-20תוצאות בדיקה ע"י מכשיר 

 .בתוך העמודה בבדיקה המעבדתית מעל הבטון

 28/06/2017 תאריך יציקה

 2806-17 כינוי תערובות

 מס' סידורי

זמן דגימת אוויר 

 מתחילת הניסוי,

 שעות 

 מ"ק-אפר פחם ל ק"ג 160

 ערך בשפופרת

ppm 

 ccנפח אוויר, 

  

 ריכוז באוויר

ppm 

1 0.45 6.0 500 
1.2 

2 1.30 10.0 500 
2.0 

3 3.00 12.0 500 
2.4 

4 4.30 14.0 500 
2.8 

5 6.00 14.0 500 
2.8 

6 7.30 13.0 500 
2.6 

7 24.00 10.0 500 
2.0 

8 25.30 8.5 500 
1.7 

9 29.10 9.0 500 
1.8 

 הצטברות אמוניה בתוך העמודה –מהירות רוח "אפס מוחלט"  –ימים  3 -הפסקת פעולת המשאבה לכ

10 96.00 6.0 100 6.0 

11 99.00 3.0 100 3.0 

12 102.00 2.5 100 2.5 

13 120.00 2.0 100 2.0 

14 123.00 2.0 100 2.0 



 

 

 -ב (תא יציקההקופסא ): תוצאות בדיקות קולורימטריות לריכוז אמוניה באוויר מעל 5טבלה 

 (1מ"צ )קופסא מס'  20

 

 -ב (תא יציקההקופסא ): תוצאות בדיקות קולורימטריות לריכוז אמוניה באוויר מעל 6טבלה 

 (2מ"צ )קופסא מס'  40

 

 למדידת ריכוז האמוניה בבדיקה קולורימטרית.  AP-20תוצאות בדיקה ע"י מכשיר 

 .מ"צ 20 - 1קופסא מס' 

 28/06/2017 תאריך יציקה

 2806-17 כינוי תערובות

 מס' סידורי

זמן דגימת אוויר 
 מתחילת הניסוי,

 שעות

 אפר פחם למ"ק ק"ג 160

 ריכוז בשפופרת

ppm 

 ccנפח אוויר, 

 

 ריכוז באוויר

ppm 

1 0.50 0.5> 500 0.1> 

2 3.05 0.5> 500 0.1> 

3 5.05 0.5> 500 0.1> 

4 6.35 0.5> 500 0.1> 

5 24.00 0.5> 500 0.1> 

 קולורימטרית.למדידת ריכוז האמוניה בבדיקה   AP-20תוצאות בדיקה ע"י מכשיר 

 מ"צ. 40 - 2קופסא מס' 

 28/06/2017 תאריך יציקה

 2806-17 כינוי תערובות

 מס' סידורי

זמן דגימת אוויר 
  ,מתחילת הניסוי

 שעות

 אפר פחם למ"ק ק"ג 160

 ריכוז בשפופרת

ppm 

 ccנפח אוויר, 

 

 ריכוז באוויר

ppm 

1 0.55 0.5> 500 0.1> 

2 3.10 0.5> 500 0.1> 

3 5.10 0.5> 500 0.1> 

4 6.40 0.5> 500 0.1> 

5 24.10 0.5> 500 0.1> 



 (תא יציקההקופסא ): תוצאות בדיקות קולורימטריות לריכוז אמוניה באוויר מעל 7טבלה 

 (3באתר בחוץ )קופסא מס' , הממוקמת בתא סגור עטוף ביריעות פלסטיות

 

 NIOSHניטור אמוניה בשיטת 

 .10 – 8של מתקני המעבדה והשטח מוצגים בטבלאות  NIOSHתוצאות הניטור בשיטה התקנית לפי 

 NIOSH: ניטור משטח הבטון בשיטת 8טבלה  

 

 

 

 

ריכוז, חל"מזמן, שעות

ממוצעמזרחמרכז מערב

0 - 1.50.10.10.10.1

1.5 - 30.10.10.10.1

3 - 4.50.10.1< 0.050.08

4.5 - 6 <0.1<0.1<0.1<0.1

24 - 25.5<0.1<0.1<0.05<0.1

 בבדיקה קולורימטרית. למדידת ריכוז האמוניה  AP-20תוצאות בדיקה ע"י מכשיר 

 כיסוי יריעות פלסטיות - 3קופסא מס' 

 28/06/2017 תאריך יציקה

 2806-17 כינוי תערובות

 מס' סידורי

זמן דגימת אוויר 

 מתחילת ניסוי,

 שעות

 אפר פחם למ"ק ק"ג 160

 ריכוז בשפופרת

ppm 

 ccנפח אוויר, 

 ריכוז באוויר

ppm 

1 0.45 2 500 0.4 

3 3.00 3 500 0.6 

4 4.30 1.5 500 0.3 

5 7.30 1.5 500 0.3 

6 24.00 1.0 500 0.2 

7 25.40 4.0 500 0.8 

8 29.00 3.0 500 0.6 

10 96.00 1.0 500 0.2 

11 99.00 2.0 500 0.4 

12 102.00 1.5 500 0.3 

13 120.00 2.0 500 0.4 

14 123.00 2.0 500 0.4 



 NIOSHבבדיקה המעבדתית בשיטת  ודה: ניטור בעמ9 טבלה

 

 NIOSH: ניטור בקופסאות בשיטת 10 טבלה

 

 NIOSHניטור הצוותים לפי תקן 

 .11מוצגות בטבלה  NIOSHלפי תקן ניטור הצוותים תוצאות 

 באתר מכון: ניטור הצוותים של רדימיקס במפעל ובאתר וצוות ה11טבלה 

 

 דיון

 התנהגות הבטון

מי ונה כצפוי, כפי שניתן לראות מעקההבטון מבחינת תהליכי ההידרציה התנהגות 

כפי . בטמפרטורות גבוהות יותר התהליך מואץ, 15שונים, איור הסביבה ההטמפרטורה בתנאי 

א )הטמפרטורה המקסימלית( והן מבחינת הקדמת יהן מבחינת עוצמת הששבא לידי ביטוי 

 מועד הופעתו.

ריכוז, חל"מ

ממוצעחריר 4חריר 3חריר 2חריר 1זמן, שעות

0 - 1.50.81.51.31.31.23

1.5 - 3.02.52.52.32.52.45

3.0 - 4.52.52.62.622.43

4.5 - 6.0 3.22.12.32.32.48

24.0 - 25.51.61.91.91.61.75

ריכוז אמוניה בקופסאות, חל"מזמן, שעות

עטופה בחוץחדר 40 מ"צחדר 20 מ"צ

0 - 1.5<0.05<0.050.5

1.5 - 3.0<0.05<0.040.4

3.0 - 4.5<0.1<0.020.4

4.5 - 6.0 <0.04<0.040.3

24.0 - 25.5<0.1<0.050.2

משך המדידהריכוז, חל"מתאור איש הצוות

90 דקות0.1מפעיל המתקן 

30 דקות0.1>בודק אכות בטון ערבל 3

70 דקות0.1>נהג מרגע הזנה עד גמר פרוק הבטון - ערבל 1צוות רדימיקס

65 דקות0.1>נהג מרגע הזנה עד גמר פרוק הבטון - ערבל 3

70 דקות0.1>נהג מרגע הזנה עד גמר פרוק הבטון - ערבל 6

9 דקות1נהג, שלב פרוק באתר - ערבל 4

154 דקות0.1טכנאיצוות המכון

136 דקות0.4מהנדס



 

מ"צ, ובתא המכוסה  40 -ו 20, בחדרי אקלים של עמודהבעקומי הטמפרטורה בבטון : 15איור 

  בחוץ שבו מתקיים "אפקט חממה"

מ"צ מופיע פיק אחד. הפיק הכפול בבטון בחוץ הוא  40-ו 20תנאים של חדרי אקלים של ב

: עלייה של טמפרטורת הסביבה 11תוצאה של שינויי טמפרטורות הסביבה, כפי שרואים באיור 

מ"צ ובין העקום בשטח הנו  40 -ל בחדר אקלים בבבשעות הצהריים. הדמיון בין העקום המתק

מ"צ באוויר הפתוח ובין  30 -ו 25ורות הגבוה יחסית בשטח שנע בין תוצאה של טווח הטמפרט

בתוך התא הסגור בשטח )"אפקט החממה"( אשר בו נמצא הבטון שהטמפרטורה  45 -ל 30

מ"צ דומים, אם כי נראית  20העקום בעמודה ובחדר אקלים של  .15שלו נמדדה ומוצגת באיור 

ורה קצת יותר גבוהה בתוך העמודה עמודה וזאת תוצאה של טמפרטבטון בקצת האצה ב

 (.13 -ו 12)השוואה בין איור 

 .40-וב 30-המתקבלים הנם אלה הצפויים עבור בטון בטווח שבין ב וזקיםהח

 פליטת אמוניה 

 ורעקומי ריכוז האמוניה שנמדדו בשיטה הקולורימטרית בתנאי הסביבה השונים מוצגים באי

 .NIOSHולפי  עבור שתי שיטות המדידה, הקולורימטרית 16
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 NIOSH)א( ובשיטת  : עקומי ריכוז האמוניה כפי שהתקבלו בשיטה הקולורימטרית16איור 

 )ב(

ההשוואה בין התוצאות המתקבלות בשתי שיטות המדידה בעמודה של הבדיקה המעבדתית 

. התוצאות המתקבלות בתא היציקה בחוץ מעל משטח 17יור אובתא העטוף בחוץ מוצגות ב

מ"צ הראו בשתי שיטות המדידה  40 -ו 20 -הבטון, ובקופסאות שאוחסנו בחדרי אקלים ב

 (. 10 -ו 6, 5ערכים אפסיים, מתחת לרגישות המדידה )טבלאות 

 

 )ב(
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 )א(

המתקבלים בשתי שיטות המדידה,  : השוואת הערכים של ריכוז האמוניה17יור א

, בקופסא העטופה בחוץ )א( ובעמודה בבדיקה המעבדתית NIOSHקולורימטרית ולפי תקן 

 )ב(

מנתונים אלה משתמע שאין הבדל מעשי בין הערכים של ריכוז האמוניה המתקבלים בשתי 

הקשור  שיטות המדידה ועל כן בניתוח התוצאות שלהלן ניתן להתייחס אליהן כמקשה אחת בכל

 חזיהוי המגמות והדיון בהן.

ריכוז האמוניה היה אפסי )פחות מרגישות המדידה של המכשור( במשטח בשטח ומעל 

טח שאוויר הייתה אפסית ובההקופסאות שבחדרי האקלים. בחדרי האקלים מהירות זרימת 

ידות (. לעומת זאת, במד2מטר לשנייה )טבלה  1.14 – 0.74היא הייתה נמוכה מאד, בטווח של 

שבוצעו בחללים סגורים, בעמודה ובקופסא הסגורה בחוץ, ניתן היה לנטר אמוניה, עם ערכים 

בתא הסגור בחוץ. שני מקרים אלה מייצגים תנאים  0.6 -חל"מ בעמודה ו 2.8מרביים של 

ניתנים  ,יחסית למדידות האחרות ,הערכים הגבוהים בהם. קיצוניים שאינם קיימים בפועל

מהירות זרימת אוויר נמוכה מאד או אפסית וחלל מצומצם שאליו יכולה  להסבר בשילוב של

האמוניה להתפזר. במקרה של התא הסגור בחוץ הנפח גדול יותר מאשר בעמודה והאיטום 

 עם יריעות כנראה איננו הרמטי.

מבחינה מעשית התוצאות הללו מאששות את המסקנה בניסויים הקודמים שהתנאים בעמודה 

הניסוי בשטח נעשב בתנאי אקלים  אשררבה יותר חמורים מאשר בשטח, גם כהם קיצוניים וה

 מ"צ ומהירות זרימת אוויר מאד נמוכה. 30 -קשים יחסית של טמפרטורה בסביבות ה

רואים מגמה לעלייה בריכוז האמוניה בקופסא הסגורה בחוץ בתחילת  א'16מעניין לציין שבאיור 

ר כאשר מציגים את עקומי האמוניה על פני טווח היום השני. המקור לשינוי זה ניתן להסב

) היום השני של הניסוי היה יום  18המדידה של מספר ימים, תוך השוואה לטמפרטורה, איור 

בו רק בתחילת השבוע שלאחר  ךהתאפשר להמשי; חמישי בשבוע ובו בוצע ניטור של אמוניה

 ימים(. 3 -דהיינו, הפסקה של כ - כן, ביום ראשוןמ
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 טווח של מספר ימיםלבקופסא הסגורה בחוץ )שיטה קולורימטרית( : ריכוזי האמוניה 18 איור

ניתן לראות שהפיקים של האמוניה מופיעים באותו זמן של הפיקים בטמפרטורה, הן ביום השני 

. יחד עם זאת הפיק ביום הרביעי , ואלה מתרחשים בשעות הצהריים החמותוהן ביום הרביעי

 של היום הראשון והשני, דבר המעיד על תהליך דעיכה. הנו נמוך בהרבה מזה

לאור תוצאות אלה מצאנו לנכון להציג את מכלול ריכוזי האמוניה שהתקבלו על פני מספר ימים 

 .19בתנאי הסביבה השוני, איור 

 

בתנאי הסביבה השונים על טווח של מספר )שיטה קולורימטרית( : ריכוזי האמוניה 19איור 

 ימים.

לא בוצעו לניסוי )יום חמישי עד יום ראשון בשבוע( הרביעי עד השני  החל מהיוםכאמור, 

ועל כן מהירות זרימת האוויר הייתה  ,ובמערכת של העמודה לא הופעלה המשאבה ,מדידות

המשאבה מצביעה על ריכוז יותר גבוה  תשעות, לפני התחלה של פעול 96 -אפסית. המדידה ב
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וצאה של הצטברות אמוניה במהלך הימים )מיום חמישי עד חל"מ, והוא ת 6 -של אמוניה, כ

רת יראשון( במערכת שהיא אטומה לחלוטין. הפעלה של המשאבה בתחילת היום הרביעי ליצ

, די בה בכדי להוריד במהירות את (תנאים של זרימת אוויר מאד נמוכה )אוויר כמעט עומד

 וי.ריכוז האמוניה לערכים שהתקבלו בסוף היום השני של הניס

תכולת האמוניה בבטון )אמוניה לק"ג מי  ןבמסגרת העבודה הקודמת נמצא קשר ליניארי בי

קבל תהוספנו את הערך המ 20תערובת( ובין הריכוז המרבי המתקבל בבדיקה בעמודה. באיור 

(, 20חל"מ( ונמצא שגם הוא מתאים לקשר הליניארי )איור  12בניסוי הנוכחי )אפר פחם של 

 סקנות הקודמות.מאשש את המ ךובכ

 

קסימלי של האמוניה בבדיקת המעבדה )עמודה( ובין התכולה המהקשר בין הריכוז : 20איור 

חל"מ  ppm12-ו ppm4-כ הנקודות המסומנותשלו בבטון )משקל אמוניה לליטר מי תערובת. 

ששמשו בשני ניסויי השדה עם אפר פחם שהתקבל מחברת חשמל בתהליך ממדגמי אפר  ןה

SCR ,הן ממדגמי האפר שהתקבל מגרמניה אשר לו תכולה גבוהה  180 -והנקודות המסומנות כ

במיוחד של אמוניה. ליד כל אחת מהנקודות לאחר הסימן / מצוין משקל האפר ששמש 

 ק"ג אפר למ"ק בטון( 160 -ו 120, 80, 40בתערובת הבטון )

 

 ביניים סיכום ומסקנות 

המגמות והמסקנות שהתקבלו בשלבים הקודמים  תוצאות ניסוי השדה הנוכחי מאששות את

 של העבודה, הן במעבדה והן בניסוי השטח.

 ורים ברבה מנם חישה ,תנאים קשים במיוחד יצגההערכה שהניסוי במתקן המעבדה מי

במדידה לפי חל"מ  2.6-2.8 אומתה שוב. בניסוי כאן התקבל ריכוז מרבי של ,מהשטח

, בשעה בבדיקת העמודה המעבדתית הריח()על גבול סף השיטה הקולורמיטרית 

בטווח בקטגוריה של יום חם, שבשטח הריכוז היה אפסי, למרות שהטמפרטורה הייתה 

 ., ומהירות זרימת האוויר מאד נמוכהמ"צ 30 -ל 25שבין 

  כדי ליצור תנאי שטח קשים במיוחד הוכן תא סגור מכל צדדיו עם יריעות מחומר פלסטי

מטר,  1.70מטר ובגובה כולל  0.85X1.10)תא במידות אשר בתחתיתו נוצק בטון 

מטר מעל פני הבטון היצוק(. מהירות זרימת האוויר  הייתה אפסית, והתא פעל  1.50

וירדה בשעות  ,מ"צ 45 -בשעות הצהריים קרוב ל הכחממה והטמפרטורה בו הגיע

-0.5 למרות התנאים הקיצוניים הריכוז המרבי של האמוניה היהמ"צ.  30 -הערב לכ

 חל"מ, הרבה יותר נמוך מהמדידה בבדיקה המעבדתית בעמודה. 0.6

  ניטור של הצוותים, בפעילויות השונות הצביע גם היא על ערכים נמוכים מאד, אשר

 0.4 -ל 0.1: בין 11ניתן לסווגם לשלוש קטגוריות בהסתמך על התוצאות של טבלה 
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לצוות שבא במגע עם עבודת הבטון באופן רציף )מפעיל במפעל, צוות המכון(,  חל"מ

 1דקות(, וערך של  70 -ערך אפסי לנהגים על פני כל המחזור של הטעיה והפריקה )כ

. ערכים דקות( 9של איש הנהג בסוך לערבל בשעת פריקת הבטון ) STELחל"מ בבדיקת 

 אלה גם הם נמוכים בהרבה מבדיקת העמודה 

 לול המסקנות הללו מאשש את ההבנה שגובשה כבר קודם לכן שבדיקת המעבדה מכ

בעמודה נותנת תוצאות שהן הרבה יותר מחמירות מאלה של תנאי השטח, וזאת עוד 

כאשר מדובר בתנאי שטח קשים של טמפרטורה גבוהה המגיעה במהלך היום לטווח 

העטוף, כאשר מהירות מ"צ בתוך התא  45-מ"צ באוויר מעל משטח הבטון ו 35עד  30

מטר לשנייה מהירות זרימת  1זרימת האוויר הנה נמוכה מאד של אוויר כמעט עומד )

 .21יור אאוויר בחוץ, מהירות אפסית בתא העטוף(. מגמות אלה מומחשות ב

 

 ריכוזי האמוניה המרביים שהתקבלו בניטורים השונים :21איור 

  במסגרת העבודה הקודמת נמצא קשר ליניארי בין תכולת האמוניה בבטון )אמוניה

לק"ג מי תערובת( ובין הריכוז המרבי המתקבל בבדיקה בעמודה. המדידה שהתקבלה 

בניסוי הנוכחי נמצאת גם היא בתוך קשר ליניארי זה ובכך מאששת את המסקנות 

 הקודמות.
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