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 המחקר ומטרתו .1

נה איטום פני די מנהלת אפר הפחם. מטרת המחקר ה  שלהלן הוזמן על יהמחקר 

ות תכונשל אחרי הקטנה ונטרול וזאת  ,ת חרסית פלסטיתמטמנת חיריה באמצעו

"אפר פחם"(.  )להלןובה עם אפר פחם מרחף רבע התפיחה וההתכווצות שלה על ידי

טובה לערבב אפר פחם עם חרסית תוך כדי שמירה  לימדו כי ניתןבדיקות מעבדתיות 

 -חומר בעל מוליכות הידראולית נמוכה  שהואעל תכונות האיטום של החרסית 

נטרול פוטנציאל הסדיקה. כידוע, התפיחה וההתכווצות של החרסית קורות בעיקר ו

זוהי  ופעל עליה.בלחץ המבגלל שינויים לא ו  וכמעט יים בתכולת הרטיבות עקב שינו

 . עונתית אך לא רק תופעה עונתית בעיקרה,

 

 ,ממקורות שונים ,הפחםאפר מנהלת  חקר זה מתייחס לאפר פחם שסופק על ידימ

 ולחרסית מאתר נחל שפירים העובר בסמוך לאתר מטמנת חיריה. 

 

שיפורטו בהמשך. את מכלול התוצאות של כל רובות יקות נערכו בחומרים ובתעהבד

ין ותשתיות של יעל ידי המבדקה לבנלאור הבדיקות אפשר לראות בחוברת שהוצאה 

והוא  ,1990ספטמבר הוא הדו"ח תאריך פרסום תוח בע"מ. ימוסד הטכניון למחקר ופ

מהנדסת אחראית על מעבדת  -  (.M.Sc)דניאלה הרשקוביץ' חתום על ידי הגברת

 שתית. הנחיות לביצוע ניסויי המעבדה ניתנו על ידי משרדנו בצורה שוטפת.הת

 

בתערובות לאיטום, נערכו  שהשימוחקר תה ישמטרתו העיקרית של המחקר הי על אף

ת כוליאת כדי לבדוק . המבחנים בוצעו במספר מדגמים גם מבחני חוזק אחדים

 1מכבשים1משאיות פיזור.העיבוד בשטח תחת פעולת מכוניות

 

 ;שוניםספרות במקורות  ( למטרות איטום נמצאFly Ashשימוש באפר פחם מרחף )ה

השימוש בתערובות אלה לחיזוק תשתיות בהם האיטום מודגש  איזכוראך לצד 

 התכונות הפוצולניות )צמנטציה( של האפר.  . הסיבה לכך היאדרכים

 

 לת הנותרת לאחר שרפת פחם בתחנות כוח.ואפר הפחם הנו פס
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 הוא אפר פחםב מעורבתה בחרסיתאיטום  לש -בחו"ל ובארץ  -המקצועי הניסיון 

איטום  היה עבודה ההיאה נושא ;משרדנוהנחיית ה קודמת נעשתה בעבוד .מוגבל

באתר  בוצעהנ"ל  האיטום . יישומו שלשני החומרים שלעילרבוב עמאצרות באמצעות 

נעשו בדיקות אותה העבודה בגם . [1993 ,גפן] מסוף תזקיקים –זיקוק באשדוד הבתי 

 לערבדים ו קיבוץמחרסית הבדיקות נעשו על  ;בדיקות שדה אך זאת לצד ,מעבדה

 . באשקלוןשמתחנת הכוח  נלקחאשר  , אפר פחםיאפריקנ-דרום ממקורפחם אפר 

 

 סקר ספרות .2

[,Cocka 199/] מרבית החרסיתות  ילוניטמונטמור המכילהרך ניסויים בחרסית ע(

. ניכר חרסית בעלת פוטנציאל תפיחה והתכווצות היזו מינרל זה(.ב מקורןבארץ 

 (Semiaridבעיקר באזורים צחיחים ) - יחה וההתכווצותהתפבמקרים רבים גורמות 

 .למטרות אחרותבמאגרים ו מים מאגריב ,סוללותבבמבנים,  ,לסדקים בכבישים -

 

רוב החרסית יהוא ע הייצובלוהחרסית ת שינויי נפח השיטות הידועות להקטנאחת 

שכן , . שיטה זו היא בעלת תשומות כלכליות נכבדות[Kehew, 1995]בסיד ובצמנט 

היא  הגלם יחומרחומרים המוספים לאתר ועלות צורך בהובלת ה בדרך כלל יש

הגדלת הדרישה עקב  –, הייצור ההולך וגדל של אפר פחם מרחף גבוהה. לעומת זאת

 . זהדרישה למצוא שימושים הנדסיים לאפר יצר  –לאנרגיה בתחנות הכוח 

 

 נערכו ;מספר מחקריםנבדקה ב F-ו C ישל אפר פחם מסוג תוליאהמוליכות ההידר

 .[Palmer et al, 1999] עבדתיות בכמה מדגמים מהודקים ובדיקות באתרבדיקות מ

יה. בבדיקות ישנ1מ' 9-0/בסדר גודל של  תת הידראולימוליכּול קושי להגיעדווח על 

אשר הצביעו על  , תוצאותתוצאות גבוהות יותר לרובת נמדדו עכשנערכו ת המוליכּו

 מקרוסקופית.  רימהזעל ונוכחות סדקים 

 

מספר ב. באתרהדוק לנושא העירוב האחיד וההמחקרים מציינים כי יש לשים לב 

 הידראולית של מוליכותנתקבלו ערכי הברית -עבודות שנערכו בכמה ממדינות ארצות

 9-8/-ל ייה1שנמ' 9-7/ ביןהנעים  םרייהמעורב בחומרים גרנולאפר פחם מרחף 

של  תהידראולי תמוליכוערכי נית של האפר התקבלו ה. לאחר התגובה הפוצולי1שנימ'

 יה. י1שנמ' 9-0/-לעד 1שנייה מ' 9-8/

 

לבחינת יכולת החדירות של  [1999 ,מ. בן חורגר, צר. קרן, א. מ]בארץ נערכה עבודה 

ר ּודירידה ביכולת החיכי קיימת ו . החוקרים הניחזרקה-בסוללת ג'סר אאפר פחם 

ציינו כי מסקנות אלה הם אולם  ,דוקיר בדרגת ההּודמקדם החישל עם הזמן ותלות 

מבוססות על הנחות המחייבות הוכחה. הבדיקות במחקר שלעיל התייחסו ליכולת 

 באפר פחם בלבד ולא בתערובות.הקיימת ור דהחי

 

בארץ בעיקר על  ואפר פחם נבדקהתערובת של חרסית ושל  היציבות המבנית וחוזק

. המחקרים כללו [1999 יונה,] 07כביש  - צה ישראלקט חויד"ר מריו הופמן בפרוי ידי



 
 

                                                                                                                                  03D96/4   
0.//.90 

3 

אפר פחם  הכוללות ווח כי הקשיחות של סוללותיבדיקות מעבדה ושדה. ד"ר הופמן ד

 ה, ולדעתו התגובםליימחומרי סלילה קונבנציונו שנבנסוללות הגדולה מקשיחות 

 הפוצולנית גורמת להקשחה נוספת עם הזמן.  

 

כר בעיקר עבור ארוזיה ני פחם קרקע בעלת פוטנציאלמהווה אפר ה מבחינה ארוזיבית

בעלת פוטנציאל חרסית הרובה של י. ע[Sotir Gray and, /001 י]לפ זורמים מים

אפר הפחם המרחף אינו משנה את סימול החרסית מבחינת בנמוך -בינוניהארוזיה ה

האחידה מהווה מדד לקביעת ארוזיביות של . שיטת המיון שיטת המיון האחידה

 לנה בעלת פוטנציאה  )חרסית + אפר פחם( כן ניתן לקבוע כי התערובת ל ;עקרק

 החוקרים שצוינו לעיל.  נמוך, וזאת בהתאם לדעתארוזיה 

 

 (Cappingלת )ואיטום פני אתר פס .3

לאחר הפסקת מילּוָים של אתרי  ,המזרחיבעולם ואולי גם  ,העולם המערבי בכל

רת מי גשם )בעיקר( ע חדיוזו למנשכבה בשכבה אוטמת. על  םנהוג לכסותפסולת 

א באופן מסודר ועקבי באמצעים צָ בהנחה שהגז מּווזאת גז בלחץ נמוך, ויציאת 

מפני  ייה אשר תגןאחרים. דרישה נוספת משכבת האיטום היא לאפשר גידול צמח

 תוח נוף. יפעודד תוארוזיה 

 

יעילה ולזולה , אך אחת מהן נחשבת לישיטות האיטום המוכרות בעולם הנן רבות למד  

וד נמוך מא זהו חומר בעל מקדם חלחול ;בשכבת חרסיתיא לכיסוי ה הכוונה ביותר.

(1*10
נמוכה  ועלותכמעט, אך  כמו שכבת בטון נמוך -ייה, ואף פחות מכך( 1שנמ' 10-

 .שלה מקדם החלחול מצביע במידה רבה עלהפלסטיות של החרסית  מדד. יותר הרבה

 

 ;פחםאפר ב של חרסית מעורבת תניומכים בתכונות בעולם קיימים מחקרים העוסק

הקטנת התפיחה ו ,כבדרך אגב נושא האיטוםשם מוזכר רוב לָ לעיל כאמור אך 

תייחסו . רוב המחקרים שנעשו בארץ ובחו"ל המצוינת רק במרומז והסידוק

החוזק של תערובות חרסית בעיקר לשיפור  -לשימושים אחרים בתערובות הללו 

נוכחי המחקר ה .רוב בתוספת של סיד או צמנט, לָ סוללותבו בכבישים ותשמשהמ

על  כמו גםבנושא עירוב חרסית ואפר פחם,  ייםהקהספרותי מבוסס על המידע 

של בדיקות  מקיפות מערכות .צוינה לעילסיון שהצטבר בעבודה קודמת אשר ינה

 .  תוכננו כעת על בסיס המידע הקיים מעבדה

 

הן תופחות  ;רוב החרסיתות בארץ ט מהוות אתינמונטמורילומכילות החרסיתות ה

הטובה  טיות. תכונת הפלסןותהתייבשעת ד בוונסדקות מאומתכווצות  בעת הרטבתן

בגלל  (, וזאתבאזורים אקלימיים דומיםובארץ ) לרועץה נָ ה   המאפיינת סוג חרסית זה

 התפיחה וההתכווצות הרבה של החרסית.

 

או חרסית  -חרסית  העשויהשל שכבה אוטמת התכונות הרצויות  ,לאור האמור לעיל

 כדלקמן: תהיינה - רבובה עם חומרים אחריםששופרה באמצעות ע
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 שראפחומר האיטום יהיה בעל מקדם חלחול נמוך ככל ה. 

 תערובות שאינן תופחות ואינן מתכווצות עקב בות אינרטיות, ובתעריהיה מוש ישה

 .קיץ(ב וייבושנויים בתכולת הרטיבות )הרטבה בחורף יש

 כאלה המאפשרות שינויי צורהתערובות "גמישות" ככל האפשרהשימוש יהיה ב , 

 .במהיר ןיקובמשך הזמן ות

 לת.ופסהמת מעל לער  אותה  לפזרה חוניהיה נמוכה ו תהיהתערובת עלות ה 

 

יבקרבת האתר ה   ותחרסיתות הנמצאה  י בכך שהןרויתרונן העיק ,נן אטימות למד 

 מתאימות לאיטום. עדיין הן אך  ,טיותן אכן נמוכהפלס ;ת בכמות מספקתזמינו  

 

במידה רבה  להתאיםנו יישומי, כלומר על בדיקות המעבדה המחקר המתואר להלן ה  

עבודת איטום אות זהות )עד כמה שהדבר אפשרי(. בתוצלעבודה בשדה ולהראות 

. נמצא כי היו קשיים ביחס ליישום בשדה [1993]גפן, אחרת שנעשתה לפני כשנתיים 

 והחלחול שנערכו בשכבת האיטום בדיקות התפיחההתוצאות של  היו לעומת זאת

הן מעבודה זו  –ושגו במעבדה. קשיי היישום נלמדו ואף טובות מאלו שה ,יטובות למד  

כביש חוצה ישראל, כביש ד"ר מריו הופמן )עבור  והן מעבודה אחרת שנערכה על ידי

מת הפסולת באמצעותסביר כי ניתן ליישם את ה ויש סיכוי - (1 ביצוע  כיסוי של ער 

 . של העבודה משופר

 

אם  , אלאצורך בשיפור תכונות החוזק של החרסיתות בדרך כללאיטום אין שם הל

שהגדלת החוזק של שכבה  יתכןתוספת החוזק משפרת גם את תכונות החלחול. י

 השכבה קשיחה , וזאת כימזיקה מבחינת החלחול היא מיותרת ואולי אףאוטמת 

 .מ' 19-שגובהו כ הפסולת בהר תנועותמתרחשות ונשברת ביתר קלות אם 

 

 חומרים ותכנית הבדיקות .4

והיא  ,חיריהסמוך להמקומית מאתר חרסית  נהה  לביצוע הבדיקות  שנבחרה החרסית

בשני מועדים ולא מאותו מקום בוצעה  החרסית. נטילת זמינה נלקחה משם בהיותה

עם  ;ת שונות זו מזונווכחרסיתות בעלות תבשתי  כך שלמעשה נעשה שימוש ,במדויק

ת הבדיקות כללה ינכת. ליד אתר חיריההנמצאת  את החרסית תמייצגושתיהן  ,זאת

מוש ינעשה ש .כי גם מדגמי אפר הפחם הוחלפו באמצע העבודה ,רבות ניסוית ומערכ

בסוג אחד של אפר פחם ממקור י ואפריקנ-ושה סוגים של אפר פחם ממקור דרוםבשל

. התכונות הבסיסיות של חרסיתסוגים של י נשב נעשה שמוש ,כאמור ;יקולומביאנ

עמוד רשומים גם המבדקת הטכניון. באותו ח "דושל  1 ות בעמודומהחרסיתות רש

  . במחקר זהמוש ישבהם נעשה הפחם שסוגי אפר  ארבעתההרכבים הכימיים של 

 

ך )אך שתיהן מות הסבעיקר בגבול ימשו לבדיקות נבדלות זו מזוהחרסיתות שש

 ותונות העיקריות של אפרי הפחם מוצגהתכ .חרסיתות רזות( ובתכולת הדקים

 רובכי אפשר לראות מתוך דו"ח הטכניון(. הלקוחה שלהלן ) / בטבלה מספר

 ו קולומביאני. אפריקני לבין האפר שמקור-נם בין סוגי האפר הדרוםההבדלים ה  
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 1טבלה מס' 

 2וחרסית  1שעורבב עם חרסית מרחף חם של אפר פעיקרי הרכב כימי 

 )באחוזים( תכולה     יסוד כימי עיקרי

 אפריקה-םדרו

 משלושה מקורות

 הקולומבי

SiO2 

Al2O3 

49-40 

3/-33 

00 

13 

F2O3 

CaO 

1.1-4 

/9-/1 

7.0 

1.0 

Loss On Ignition 3-1 /.3 

 

חרסית  -ניט לוימונטמור בארץ מכילות רוב החרסיתות ,לעילש 3כפי שצוין בסעיף 

במחזורי אקלים של  ;ת פוטנציאל גבוה לשינוי נפח עקב שינויי רטיבות בקרקעעלב

נוצרים  .  אםהתותופחת עם הרטב ייבוש והרטבה נסדקת החרסית עם התייבשותה

אובדת יכולת האיטום של החרסית. במחקר זה נעשה ניסיון לבחון את  ,סדקים

כלומר לבדוק  ,מחזורי ייבוש והרטבה עתבגם אפר מעורבת בהחרסית ה של התנהגות

 9%-ת מפחם בתערובהאחוזי אפר  נבדקו תפיחה.או  התכווצות את התערובת בשעת

אּו - 99%/-עד ל  בדו"ח הטכניון. 1עד  4עמודים  ר 

 

. יולאמקדם מוליכות הידרקביעת נבדקו ל הראו תפיחה והתכווצותלא תערובות ש

 עברו לאוחלקם הידוק  חלקם עברו - יםנערכו לאחר אשפרת המדגמ החלחול בדיקות

 המשמשים לבדיקות , גלילים1" של טרובגלילים בק הוכנוהידוק. כל המדגמים 

בדיקות שנעשו ב (.CBR= .מ.ת.ק)  תסבולות קרקע וחומרי סלילה של תליוקונבנציונ

רוגים; ידו (Atterberg Limitsסמך )הו גבולות תערובות נבחנהחרסיתות ועל העל 

 /בעמוד ים , והם מופיעהמשמעותיים ASTMידוק וחלחול נערכו לפי תקני בדיקות ה

 .דו"ח הטכניוןשל 

 

חלקם  -שלהם  המדגמים הוכנו בתנאים שונים מבחינת תכולת הרטיבות ההתחלתית

בחינת ל בודדיםים ממדג גם נבדקו .אלה שלא הודקוקר יבע ,ברטיבות גבוהה הוכנו

  .תיתמעבדמ.ת.ק. חוזק התערובות בבדיקת  

 

 להלן:שנבחנו הגורמים בדיקות ב

 מך ומשקל יחסישונות שימשו לקביעת גבולות ס אינדיקטיביותבדיקות  .א

ללא  , לרבות גליליםבדרגות אנרגיה שונותשהודקו בגלילים רטיבות -יחסי צפיפות .ב

 בתוספת מים(של החומרים לאחר הערבוב  ,שפיכהב) הידוק

 דוקיללא הוכאלה הידוק  וכאלה שעבר – .מ.ת.ק בגלילישיעור תפיחה  .ג

הנחה שגם באתר בוזאת , לקבלת מקדמי חלחול ברז למיהידראולית ת חדירּו .ד

 ייעשה שימוש במי ברז
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 בדיקות חוזקכהמשמשות  בדיקות מ.ת.ק. אחדות .ה

 .רולוגיותומטבדיקות כימיות  .ו

 

אילו ו ,תוחיבוצעו במעבדת מוסד הטכניון למחקר ופ 'ה-'בסעיפים אהמופיעות הבדיקות 

תוצאות כל הבדיקות  המכון הגיאולוגי. המוזכרות בסעיף ו' בוצעו על ידיבדיקות ה

  דו"ח הטכניון על נספחיו.מרוכזות ב

 באתר.למתרחש עבודה ת את הלדמו כל התערובות עורבבו עם מי ברז כדי

 

 בדיקותהתוצאות  .5

 חומרים 

 :דקוהחומרים שנב מתארת את כל הרכבי בדו"ח הטכניון( 3)טבלה  1 טבלה מספר

 

 2טבלה מס' 

 2חרסית          1חרסית 

 

 כינוי

 התערובת

  הרכב

אופן הכנת 

 הגלילים

  

 כינוי

 התערובת

  הרכב

אופן הכנת 

 הגלילים

 אחוז

 חרסית

אחוז 

אפר  

 פחם

 אחוז 

 חרסית

אחוז 

אפר  

 פחם

A /99 9 הידוק  A2 /99 9 הידוק 

 

 א' 1י אפריקנ-עם אפר פחם דרום

  

 2י אפריקנ-עם אפר פחם דרום

A' 00 0 הידוק  C3 89 19 שפיכה 

B 80 /0 הידוק  C33 70 10 שפיכה 

C 89 19 הידוק  D3 79 39 שפיכה 

D 79 39 הידוק  D33 10 30 שפיכה 

E 19 49 הידוק  E3 19 49 שפיכה 

F 49 19 הידוק   

 עם אפר קולומביאני

G 19 89 הידוק  K 89 19 הידוק1שפיכה 

H 9 /99 הידוק  L1K 70 10 שפיכה 

 

 ב' 1י יקנאפר-עם אפר פחם דרום

 L 79 39 הידוק1שפיכה 

B-2 80 /0 הידוק  M 10 30 שפיכה 

C-2 89 19 הידוק1שפיכה  N 19 49 הידוק1שפיכה 

D-2 79 39 הידוק1שפיכה      

E-2 19 49 הידוק      
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 חרסיתות 

ות בצורה מוצגחיריה אתר משנלקחו  ותבחרסית אינדיקטיביותההבדיקות 

 CL-ת כוומוגדר ותרז ותחרסיתההממצאים מראים כי  מפורטת בדו"ח הטכניון.

מהחומר הדק עובר דרך נפה מספר  19%עד  01%-כ י שיטת המיון האחידה.לפ

תפיחה  ןיש לה, נמצא כי יד  ת למווחולי ותרז ותהחרסיתש . כלומר על אף199

 .ןבעיקר לאחר הידוק -והתכווצות ניכרות 

 

 מרחףאפר פחם  

מקורות:  סוגים של אפר פחם משניו יסוי הובאבמערכות הנ הבדיקותביצוע לשם 

שלוש אצוות היו  – אצוות שונות מארבע סופק אפראפריקה וקולומביה. -דרום

תוצאות הבדיקות את  .יקולומביאנ אפריקניות, ואחת הגיעה ממקור-דרום

בחוברת  1 עמודבבצורה מפורטת ניתן לראות  ארבעת סוגי האפרהכימיות של 

 .שלעיל / , ובצורה מקוצרת בטבלה מספרהטכניון

 

אולם נראה כי למרות  ;מדגם למדגםבין י למד  רכב הכימי של האפר שונה הה

של חלק גדול  יהןתוצאות ,קבוצהכל בתוך הקיימים ההבדלים הכימיים 

זו מזו ד ומא ותנבדל אם כי -האיטום מקדמי מבחינת  שונות ןהבדיקות אינמ

 ;מחקרלא הייתה בין מטרות ה החוזקנתון כאמור לעיל, בדיקת נות החוזק. בתכו

  דעת זו. -ותנכללו בחוהן ולכן  ,להועילעשויות החוזק  אך תוצאות 

 

  תערובות 

בוצעו בדיקות  של הטכניוןבדו"ח  1-ו / מספר אותבטבלמצוין פי שכ

. 99%/-ל 9% בין שלבשיעורים  פחם ת אפרולבתערובות המכי אינדיקטיביות

בחלוקה לסוגי  ותמוצגבות ול התערשל כל אינדיקטיביותתוצאות הבדיקות ה

בפרק "ריכוז והן מופיעות בדו"ח של הטכניון , החרסית ולסוגי האפר השונים

המוצגות  תמובדיאגרו 4C-ו  4A, 4Bבטבלאות )" אינדיקטיביותבדיקות 

  .(/ ים מספררשבת

 

באחוזים  כי הוספת האפר / רפומתרשים מס 4A-4C מטבלאות להסיק ניתן

וספת האפר תברור כי את גבול הנזילות. לעומת זאת  כמעט אינה משנה שונים

הפלסטיות בצורה ניכרת.  מדדובכך מקטינה את  ,גבול הפלסטיותאת  ילהגדמ

, והדבר על תכונות התפיחה וההתכווצות מכרעת השפעהכנראה לשינוי זה יש 

 ,19%ת אפר העולה על ת תכולת בעלי בתערובכ חיפורט בהמשך. ניתן עוד להיווכ

איננו פלסטי. עצמו  כפי שאפר הפחם -לחלוטין נה לא פלסטית התערובת ה  

אפר קולומביאני מראה כי מהאפר פחם י לאפריקנ-השוואה בין אפר פחם דרום

פים יכאשר מוס -ערובות בעלות פלסטיות נמוכה יותר קולומביאני מתקבלות תה

 בהבדליםנעוצה הסיבה לכך . של אפר פחם שונים םאחוזי חרסיתהאותה ל

 שני סוגי האפר. הרכב הכימי שלבהקיימים 
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אפשר ת. התערובהרכב המשקל היחסי כפונקציה של  צוין גם שלעילבטבלאות 

 . הייחודי לומאפיין כי לכל הרכב תערובת יש לראות 

 

 רטיבות ותפיחה–צפיפות .6

 רטיבות–צפיפות 

אּו)    הטכניון( בדו"חרטיבות" -קות יחסי צפיפותפרק "ריכוז בדיב ר 

 ,עולהבהן אחוז האפר לכן בתערובות ש ;מוצקי האפר קלים ממוצקי החרסית

מים המופיעים כפי שניתן לראות בתרשי -של התערובת ( Gs)המשקל היחסי  יורד

דו"ח הטכניון. הבדיקות נערכו בתערובות שונות ב 5B-ו 5A בטבלאות

התרשים  הקשות לשכבה. 10ושל  9/אנרגיה של דרגות שנעשו בובהידוקים 

רּב רּב 04%שהושגו.  תיו  מבוסס על הצפיפויות המ   10-שהושגה ב תימהצפיפות המ 

רּבית שהושגה בלצפיפואפריקניים -באפרי הפחם הדרוםהקשות זהה   9/-ת המ 

ניתן יהיה להקטין את מספר הבדיקות בעתיד כי  תון זה חשוב,נהקשות. 

 ידרשו.יש

 

מדידת  תוך כדי רטיבות-בוצעו בדיקות צפיפות .ערכות מ.ת.קמ ולהכיים שבגליל

תכולת ב להגדלהעל מנת לקבוע את הרגישות וזאת  ,יה במיםהתפיחה לאחר השר

הבדיקות של יחסי מבצעים את  . ָלרובמשה להידוקישש של השכבה הרטיבות

לשכבה, הקשות  01 -בשלוש דרגות אנרגיה  במערכות המ.ת.ק. רטיבות-צפיפות

צפיפויות גבוהות כי  ידועשמאחר  הקשות לשכבה. 9/-ו הקשות לשכבה 10

. במדגמים בודדים בלבד הקשות 01-ההידוק ב בוצעגורמות לתפיחה מוגברת, 

 תכולות רטיבות נמוכות גורם לתפיחהעלות בשל שכבות , גם הידוק לכך בנוסף

בחוברת  1 מספר םר לראות בתרשישתוצאות אפה את .בחרסיתות מוגברת

הקשות, מדגם אשר הכיל  01-במדגם הבודד שהודק ב עמודים(. שהיחמהטכניון )

נוטרלה התפיחה כל עוד  ,א' /י מסוג אפריקנ-אפר פחם דרום 39%של  תוספת

 . 8%/-תכולות הרטיבות היו גבוהות מכ

 

ההבדל בצפיפויות שניתן  -הוברר כי בתכולות רטיבות גבוהות  בדיקותהבאותן 

על כן אין  ;כללקיים איננו או  ,האנרגיה אינו רב תהן בשלוש דרגולהגיע אלי

אותה  שמתקבלתוון ימכ ,בהידוק משמעות מעשית להשקעת אנרגיה גבוהה

רבית מנערכו בינונית. עקב כך הצפיפות גם לאחר השקעת אנרגיה נמוכה או 

-הקשות ו 9/דהיינו  ,בשתי דרגות האנרגיה הנמוכות רטיבות-בדיקות הצפיפות

התפיחה, או אפילו  תפוחתאף בתכולות רטיבות גבוהות לשכבה.  הקשות 10

בדרגות היו אך  ,חלק מהבדיקות נערכו במדגמים שלא הודקו כלל .מתאפסת

 י.רטיבות גבוהות למד  

 

 הגורמת האופטימלית, הרטיבות ותתוצאות הבדיקעיון בלהיווכח מכפי שניתן 

רּב האפר בתערובת עולה ושיעורו  חוזשל התערובות עולה ככל שאית לצפיפות מ 

רּב באפר בלבד. 41%-לעד ובחרסית בלבד  4%/-מעל להוא   נהקט   תיהצפיפות המ 

וזאת מאחר שהמשקל היחסי של אפר  ,עם עליית אחוז האפר בתערובתכמובן 
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 מתוך תרשים מספר. 1.7לעומת  1.31 - מזה של החרסיתיותר הרבה הפחם נמוך 

רּבהצפיפות היבשה  אתרוב רב יע בקופשר לקבאבדו"ח הטכניון המופיע  3 ית המ 

  .(י שתי אנרגיותפ)לבמצב של הידוק  תשל כל תערוב

 

ה בין תערובת אפר אינה דומ ,כלומר פילוג הצפיפות ,ת הצפיפות היבשהשתנּוה  

ניתן לייחס זאת ש תכןיי ;קולומביאניבין אפר הפחם הלי אפריקנ-הפחם הדרום

שנערכו עוט הבדיקות יאך מ ,החומרים נות שלהקיימים בין התכו להבדלים

 משמעיות. -לא מאפשרים להסיק מסקנות חד יאפר קולומביאנב

 

 תפיחה ראשונית 

מקדם המוליכות  ;בפרקים הקודמים, החרסית המתייבשת נסדקתכפי שצוין 

כחומר איטום. על מנת  עוד אינה יכולה לשמשכמה סדרי גודל, והיא שלה עולה ב

עור התפיחה של התערובות ינמדד שבצורה כמותית ונה זו תכ במעבדהלבדוק 

פוטנציאל הסדיקה ככל ששיעור התפיחה גבוה יותר כך  השונות במערכת מ.ת.ק.

התקבלה תפיחה  -מהודקת  – מאתר חיריה / חרסיתבשל התערובת גדול יותר. 

לגמרי  נפסקהאך לא  ,הזמן במשךהתפיחה התייצבה  .4.0%-ית של למעלה מרּבמ  

שכבות בעלות התפיחה הגבוהה התקבלה ב .םהשריה במישל  שעות 09לאחר גם 

 הקשות. 10ובהידוק של  4%/עד  שלת רטיבות תכול

 

תערובות  – E-ו B ,C ,Dלהגיע לאיפוס התפיחה נבדקו גם תערובות  כדי

 אפר פחם.של  49%-ו 39% ,19%, 0%/המכילות 

 

רטיבות ותפיחה –המציגות יחסי צפיפות 6B-ו 6Aבטבלאות מהתבוננות 

בתכולות רטיבות  לחלוטין התאפסהכי התפיחה  להביןתערובות אלה ניתן ב

ת התפיחה אפר הפחם משפיע באופן פעיל על יכולאין ספק כי  . גבוהות

 נה התפיחהקט  כך  ,ל שאחוז האפר בתערובת עולההראשונית של החרסית. ככ

. (רטיבות-יחסי צפיפותעור תפיחה ויבדיקות ש – בדו"ח הטכניון /נספח  אּו)ר  

 נוסף הוא גורם הזמן. חשוב ון תנ

 

אלא בתערובות האפר והחרסית נמצא כי לא רק ששיעור התפיחה קטן, 

יותר משך זמן זה הוא למעשה קצר לחלוטין לאחר זמן קצר. נפסקת התפיחה ש

כלומר התפיחה נפסקת עוד בטרם הסתיימו  ,זמן העבודה והיישום באתראשר מ

אך גם תפיחה  ,30%./ת של יּברהתקבלה תפיחה מ   Cת . בתערובבאתרהעבודות 

עשירות יותר באפר ה. בתערובות )במדגם מעבדתי( זו נפסקה לאחר כשעתיים

נפסק הוא ובלבד  %/9.4-י לרּבהגיע שיעור התפיחה המ   ,D תערובת למשל ,פחם

אּו לגמרי לאחר כשלוש שעות  .בחוברת( 8/-ו 7/ בעמודים תמודיאגר )ר 

הקשות, אולם המגמה  10ית הידוק של ימאות שלעיל מתייחסות לאנרגהדוג

 19%יש להדגיש כי הוספת הקשות.  9/מוכה של עבור אנרגיה נ עוד יותרנכונה 

קולומביאני איפסה את התפיחה בכל  אפריקני או-ויותר של אפר פחם דרום

שלא הוספנו מדגמי החרסית  ובכל תכולות הרטיבות שנבדקו. דרגות האנרגיה
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גם לאחר  חהמשיכו לתפו ,דקו בתכולות רטיבות נמוכותהּוואשר  פחםאפר להם 

 שאלו חרסיות רזות.  וזאת על אף -שעות השריה  09-49

 

 תפיחה חוזרת 

מכיוון שהיא מהווה לנו, וזאת חשובה  09 התפיחה לאחר ייבוש בתנאי חום של

לאחר יישום  ה גדול()בקנה מיד באתר ( לתנאים הקיימיםסימולציההדמיה )

ולאחר מכן  ,09יובשו בתנור בטמפרטורה של אכן התערובות השכבה האוטמת. 

דוק. ינמדדה התפיחה החוזרת של המדגמים בגלילי הה ;הן הושרו שוב במים

יה לא התאפסה לגמרי התפיחה יבחרסית נקעולה כי  מהתוצאות המוצגות

 ;גבוהותדי ולות רטיבות שהמדגמים שנבדקו הודקו בתכ , וזאת על אףהחוזרת

תפיחה ה להפסקה מוחלטת של גרמה -בלבד  0%/אפילו  -תוספת של אפר פחם 

אשר חרסית יותר מ הפלסטית /חרסית בכל השלבים תפחה  .והתפיחה החוזרת

1 . 

 

 שרטוטים המופיעיםבאת השפעת הזמן על התפיחה אפשר לראות בתעודות ו

דגמים שהוכנו ללא הידוק נמצא רוט לגבי מישל דו"ח הטכניון. פ /בנספח 

השפעת הזמן )אם את כולל פירוט זה ה ;עור תפיחה"יב"תעודות בדיקות ש

 .13–00מופיע בדו"ח הטכניון בעמודים  ייתה(ה

 

 סיכום - הידוק יעוריש 

 :שלהלןמסקנות את ה להסיקביצוע הבדיקות שלעיל ניתן  מהלךתוך מ

את שיעור התפיחה  או אפילו מאפסתרטיבות התחלתית גבוהה מקטינה  .א

 .והמשני גם יחד הראשוני

עור התפיחה ימקטינה את ש ,0%/אפילו בשיעור נמוך של  ,פחםתוספת אפר  .ב

 .גם יחד תרוזוהח תהראשוני

 הנעשה לשכבות בעלות תכולות רטיבות גבוהות נותן תוצאות דומותהידוק  .ג

ת הנהוגות בבדיקו דרגות האנרגיהכל ין ב המתקבלות( מבחינת הצפיפויות)

מפריעה להשגת צפיפויות גבוהות בכל  הלמעשה התקרבות לרווי מ.ת.ק.

 המקובלות.אנרגיות ההידוק 

נדרשת תכולת רטיבות גבוהה  ידוקמדגמים ללא ה לצורך הכנה במעבדה של .ד

רק במעט  נמוכות , והצפיפויות המתקבלותמהודקיםיותר מאשר במדגמים 

 המהודקים.של המדגמים מאלה 

פני על  או ללא השקעת אנרגיהדוק באנרגיה נמוכה יה ףמבחינה כלכלית עדי .ה

לא תהיה כי בטיח זאת אם כל שרוצים הוא לה –דוק יהשקעת אנרגיה וה

כושר כנראה כי  ,מסקנות ביחס לחוזק התערובותמכך  אין להסיק תפיחה.

יש מקום  ,כלומר ;של אפר הפחם הפוצולניתהאיטום לא תלוי בתכונה 

ת יאנרגיעלות תכולת רטיבות גבוהה המצריכות ב תערובותשל לבחינת יישום 

 אספקת המים. של גם עלויות יש לכלול בחשבון הכלכלי  .דוק נמוכהיה

 



 
 

                                                                                                                                  03D96/4   
0.//.90 

// 

-C-2, D-2, C-3, D אפריקני-י אפר פחם דרוםסוגשל החרסיתות עם בתערובות 

יבשות שנעו בין ת יוצפיפוערכי התקבלו  -תערובות שהוכנו ללא הידוק  – E-3-ו   3

 היו מיםתכולות הרטיבות בעת הכנת המדג .ק"ג1מ"ק /41/ מ"ק לביןק"ג1 318/

ת וד את תכולהעלה מאיותר אפר פחם באחוזים גבוהים ב שהשימו .44%עד  49%

הצפיפות  ה סבירה.ידעל מנת שיהיו נזילים במ -של המדגמים הנדרשת הרטיבות 

יפות ני, כמו גם הצפאפריק-הדרוםהפחם אפר של חרסית עם היבשה בתערובות 

כפי שאפשר  -יותר הרבה יתה גבוהה הי ,הידוק חרסית בלבד שעברהשל היבשה 

להלן . בדו"ח הטכניון 1 בתרשים מספרהמופיעות  5B-ו 5A אותלראות בטבל

רּבטבלת   בות:והתערבכל  ת שהתקבלו לאחר הידוקיו  הצפיפויות המ 

 

 הטכניון( דו"ח)מתוך  תיו  : צפיפויות ֵמרּב3טבלה מס' 

וסוג  םמספר מדג

אפר הפחם 

 והחרסית

 ית, ק"ג/מ"קצפיפות ֵמרּב הרכב המדגם

 אחוז

 אפר פחם

 אחוז

 חרסית

25 

 הקשות

11 

 הקשות

    A 790/ 839/ 99/ 9 / חרסית 

A-2  100/ 819/ 99/ 9 1חרסית 

C-2   חרסית/ 

 ואפר פחם

 / יאפריקנ-דרום

 ב'

19 

 

 

89 /709 /179 

B-2           180/ 779/ 80 0/ כנ"ל 

K         1חרסית 

אפר פחם ו

 קולומביאני

19 89 /8/0 /180 

 

א',  /י אפריקנ-במדגם של אפר פחם דרוםהצפיפות הנמוכה ביותר הושגה  

ים הצפיפויות ירדו יק"ג1מ"ק. במדגמים הקולומביאנ 904/צפיפות יבשה של 

ק"ג1מ"ק במדגם  00צפיפות יבשה של  – האפר בתערובת אחוזד ככל שעלה ומא

במדגם ק"ג1מ"ק  9//וצפיפות יבשה של  פחם, אפר 39%-ל 19% כיל ביןשה

 .פחם אפר 49%-ל 39%שהכיל בין 

בין  ,של תערובות אלה גבוהה מיםתכולת הרטיבות בהכנת המדגָלרוב הייתה  

 . %/4-ל 30%

 

מטרת  הןש , בדיקותפשרו את התכנון של בדיקות החלחולהתוצאות שלעיל א  

 מחקר זה. 
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  כללי – יולאות הידרמקדם מוליכ .7

 בדיקות שנערכו 7.1

נעשה שימוש התערובות. מאחר ש ברובנבדקו  ההידראולית תהחדירּו מימקד

מקדמי את  קוהיה הכרח לבד ,י סוגי חרסיתותנשל אפר פחם ובש םבמספר סוגי

 ASTMלפי תקן  ,כל הבדיקות בוצעו בעומד קבועמהקבוצות.  תהמוליכות בכל אח

D5084בעיקר  -מהבדיקות שנערכו בתחילת הניסויים חלק  ין כי. אולם יש לצי

 , ערבוברבוב ידניבוצעו בע - /י אפריקנ-דרוםפחם ואפר  /חרסית  הבדיקות של

המשך  ;והתגבשויות )אפר הפחם( ם גושים )החרסית(שאיננו רצוי בחומרים המכילי

ה דבר ז .תרוירבה ות , ועל ידי כך הושגה אחידרבוב נעשה במערבל חשמליהע

-ו 5B ,5Cתרשימים לעומת התוצאות המופיעות ב 5Aקף בתוצאות תרשים תמש

5D. 

 

 תערובתההרכב  לפי תמוליכות הידראולי מיקדמ 7.1

אּו )         (1, נספח ת הטכניוןרלמים" בחוב בדו"ח"תעודות בדיקות ר 

בוצעו במדגמי החרסית שהובאו למעבדה.  תהידראולית בדיקות חדירּו מספר

 700/-ק"ג1מ"ק ל /17/ הודקה לצפיפות יבשה שנעה בין ההנקייהחרסית 

רּב 08%-ל  01%ווה בין מהצפיפות יבשה ה -ק"ג1מ"ק   שהושגה  תימהצפיפות המ 

. בקירוב יהיס"מ1שנ 9-8/ . מקדם החדירּות שנמצא היההקשות 10-ב במעבדה

  ימים. שבעה במים במשךלאחר אשפרה  הבדיקות נעשו

 

 - יהקולומביאנשל אפר הפחם גם כמו  –פריקני א-הפחם הדרוםאפר של תוספת 

מדגמים במקדם החדירּות ת. כצפוי את מקדם החדירּו הגדילהבאחוזים שונים 

ומעלה מהצפיפות  07%ות של ( אשר הודקו לצפיפH)מדגמי  בלבד של אפר פחם

רּב 10*1.7 נע בין תיהמ 
10*5.1-ל   1שנייהמ' 7-

תוצאות אלו מתאימות  .1שנייהמ' 7-

של מתאימות לתוצאות התוצאות ו ,רוג של טיןיואכן אפר הפחם הוא בד ;לטין

רּות  . בדיקות שצוינו בספ 

 

רּבי אשר  , ערךמתאים סף עליוןכבאופן שרירותי ה נקבע י1שנימ' 0*9-0/של  ערך מ 

. מטמנההלפני  כחומר איטוםביעילות מעבר לו התערובת אינה יכולה לשמש 

אפר פחם והשאר  49%-לעד המכילות  נמצא כי בתערובותבבדיקות חלחול 

מקדם חדירּות הקטן ָלרוב מהסף מתקבל  (Eתערובת מסוג )חרסית מקומית 

עד המכילים כפונקציה של הרכב התערובת במדגמים ת מקדם החדירּושלעיל. 

בטבלאות  מוצג ,ר התוצאותכמו גם שא A-E, אפר פחם מדגמי  49%

 1/7ת למים )ל בדיקות חדירּועהמופיעים בדו"ח הטכניון בפרק ובשרטוטים 

את השפעת הזמן על מקדם גם רוט הכללי אפשר לראות יעמודים(. מלבד הפ

הסיבה לכך נעוצה  , מקדם שהוא לא אחיד ומשתנה בין מדגם למדגם.החלחול

בעת הוצאת המדגמים מגליל המ.ת.ק. לגליל המתקבלת רה היחסית פבה

 החלחול. 
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 חללים או תכולת רטיבותחדירות הידראולית לפי מנת  מקדמי 7.3

מרוכזות כל בדיקות  (/3–14)עמודים  הרלוונטיים ובתרשימים 7A –7Eבטבלאות

ת פרמטרים שונים. מקדמי החדירּולפי שונות ההחלחול שנעשו בתערובות 

ת הרטיבות )ההבדל בין מנת מוצגים שם כפונקציה של מנת החללים או של תכול

 ;(להבנת התוצאותו משמעותי ביחס ואינזניח הוא החללים לתכולת הרטיבות 

רים אלה מוצגים גם בצורת דיאגרמות המשורטטות על סקאלה חצי פרמט

 – היו מכל הסוגיםשנלקחו . המדגמים (Dעד  A) 1-ו 0 לוגריתמית בתרשימים

כך שבכל מקרה , תכולות רטיבות מבוקרותעלי אך ב - וללא הידוק לאחר הידוק

כך . לפי(לאחר ייבוש נלקחו המדגמיםם )גם איחה הראשוני בוטל כושר התפ

, ולכן הבדלי הצפיפות בין מדגמים הבדיקות נערכו בתכולות רטיבות די גבוהות

 ללא הידוק היו קטנים.לאחר הידוק לבין מדגמים 

 

, כמו גם פיזור תמקדמי החדירּושל ראים פיזור רב מ7A -ו 5A, 6Aהתרשימים 

אלה היו  ,/.7בסעיף לעיל שהוסבר  תכולות הרטיבות. כפירב של מנות החללים ו

 .(בשום אופן מספק ערבוב זה אינו)רבוב ידני בהן ע נעשהשהתערובות הראשונות 

 

-ו A ,B) 7-, ו1, 0בתרשימים  המוצגים( /למדגמי החרסית הנקייה )מסוג ביחס 

Cמ מבדיקות החלחול היו נמוכים 1/-( ניתן לראות כי הערכים שהתקבלו ב- 

5*10
 - יותר יםבדיקות היו גבוהמה 0/-אילו הערכים שהתקבלו בו ,מ'1שנייה 9-

10*4),)שני סדרי גודל בכמעט  גבוה חלקם
שכל הבדיקות נערכו  וזאת על אף 7-

שנערכו בדיקות ב; בזהירות מסוימתבהידוק. כאמור, יש להתייחס לתוצאות אלו 

-על ידי מערבל חשמלי באפר פחם דרום באותה החרסית, אך כשהיא מעורבבת

אּו תרשים /אפריקני  -נמוך מהבעל ערך ת בעקביות מקדם חדירּו (, נתקבלB ב' )ר 

5*10
10 )רק בבדיקה אחת התקבל ערך של  מ'1שנייה 9-

. תוצאות (מ'1שנייה 8-

ב'  /) משני סוגים יאפריקנ-בות שונות המכילות אפר פחם דרוםתערואלו הושגו ב

וללא הידוק  לאחר הידוק – יקולומביאנ, או בתערובות המכילות אפר פחם (1-ו  

 "שפיכה" בדיאגרמות(.ראה ציון )

 

גורמת תמיד  חלחול לבדיקותהמדגמים מהגלילים  תיש לשים לב לכך שהוצא

10*5לכן הערך ו ,מקדמי החלחולהערך של להגדלת 
"עובר" כשנקבע מ'1שנייה  9-

 כנראה נמוך יותר.הוא תי ולי האמ  אהמקדם ההידר .לגמרי איננו שרירותי

 

 צפיפות התערובתת הידראולית לפי מנת חדירּו מקדמי 7.4

על מקדמי החלחול לא הייתה גבוהה השפעת הצפיפות  ,לעיל 7.3בסעיף  צויןכפי ש

 . בהם נוטרלההתפיחה במדגמים ש

 

מקדמי החלחול נמוכים בכל אפשר לראות כי  7D-ו 7B, 7Cבתרשימים 

, 1-ב' ו /אפריקני -דרוםאפר פחם  49%המכילה  תערובת לעומת זאת .הצפיפויות
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מקדמי החלחול ערכם של את  המגדיל ,קולומביאניאפר  תערובת המכילהגם כמו 

10*5 - מעבר לגבול שנקבעהמתקבלים 
 39%תערובת המכילה  גם ;1שנייהמ' 9-

אפר פחם  10%. כל הבדיקות שנערכו בתערובות המכילות תגבולי אפר פחם היא

הראו תוצאות  (יאפר הפחם הקולומביאנ לרבות ,הסוגים ומטה )אפר פחם מכל

 . מבחינת החלחול טובות

 

   חוזק תערובות .8

             הוחלט תוך כדי בכל זאת  ;המחקר לא התמקדה בחוזק התערובות מטרת 

דוק לבצע בדיקות חוזק במערכת יההעורי יהתקדמות העבודה וקבלת תוצאות ש

C.B.R. (בדיקותמ.ת.ק ,). להערכת חוזק שכבות  רבותת מזה שנים ומשמשה

שיטות התכנון הקיימות תשתית. הבדיקה מהווה חלק אינטגרלי מבכבישים וב

 ,(Triaxialתחליף לבדיקות חוזק מרחבי )בארץ. בדיקה זו אינה יכולה לשמש 

אולם  ;ותמדרונות וסולל תכנון יציבותלגזירות הדרושות ה בדיקות הבוחנות את

תוצאותיה וק נערכו בגלילי מ.ת.ק.(, יד)בדיקות הה של הבדיקה עקב זמינותה

 התערובות. עומסים על ידימהוות מדד ליכולת נשיאת 

 

 רוט הבא:יהפ ללא הידוק לפי שהוכנונערכו בדיקות על תערובות 

 1אפריקני מסוג -+ אפר פחם דרום 1.  חרסית מסוג  א

 + אפר פחם קולומביאני.  1חרסית מסוג   . ב

 

 6B-ו 6A לח ובמים לפני בדיקתן. בטבלאות רבאוויהתערובות עברו אשפרה 

תוצאות  ותמפורט "CBRבפרק "ריכוז בדיקות ח הטכניון "בדוהמופיעות 

הצפיפות ותכולת הרטיבות של המדגמים.  ,יחד עם הרכב התערובות -הבדיקות 

התוצאות מראות על הבדלי חוזק ניכרים בין החומרים השונים. בתערובות 

כך  ,%/-מ לרובהתקבלו ערכים הקטנים  יאפריקנ-הדרוםאפר הפחם שהכילו את 

 יקולומביאנפחם אפר  הוא אפסי. בתערובות שהכילו תערובת זו קה חוזששלמע

היא  ותמשמעהו ,הם ערכים גבוהיםאלה  ;09%–19%התקבלו ערכים של 

 4בתרשים מספר  ומשאיות. עומסי תנועת מכוניותבנקל לשאת שהתערובת יכולה 

פחם אפר ובות המכילות לא עולה עם הצפיפות בתערהחוזק אפשר לראות כי 

 עליית הצפיפות בתערובת המכילהד עם ומשתפר מאהוא אך  ,יאפריקנ-דרום

 . יאפר פחם קולומביאנ

 

 בתכולות רטיבות שונות כמפורט בטבלה שלהלן:בוצעו הבדיקות 

 )באחוזים( תחום תכולות רטיבות  הרכב התערובת

 30-41 יקנאפרי-+ אפר פחם דרום 1חרסית 

 33-37 קולומביאניפחם + אפר  1חרסית 

 

אך דבר זה  ,תה השפעה על החוזקיתכן שגם לתכולת הרטיבות של המדגמים הייי

 לא נבדק.
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בין סוגי להבדלי החוזק  ביחסמרחיקות לכת למעשה לא רצוי להסיק מסקנות 

ייתכן כי השפעת ההרכב הכימי של  המעטות שנעשו.האפר על סמך הבדיקות 

 .על חוזק התערובות היא גדולהסוגי האפר השונים 

 

 יהקולומביאנבמדגמי החרסית והאפר  .המ.ת.קבדיקות ניתוח נוסף של תוצאות 

עם הירידה בתכולת הרטיבות ו ההחוזק עם העליישל ירידת  המגמ מלמד על

 בצפיפות היבשה של המדגם. 

 

 ביצוע באתר .9

 היה צורך לתכנן את הביצוע.אך תחילה י ,המעבדה יש לאמת באתראת תוצאות 

 

ת לב רבה. על הביצוע מה תשושיש לתת לנה משימה השמת העבודה באתר ה  

 שלהלן:  םמאפיינילהיעשות רק לאחר שיישקלו היטב ה

 את החרסית ובאילו תכולות רטיבות איך לפורר .א

 כנ"ל ביחס לאפר הפחם .ב

 ני החומרים ובאילו תכולות רטיבותלערבב את ש כיצד .ג

 באתר בשיטות ערבוב שונות תוליאהמוליכות ההידר הם מקדמיה מ .ד

 ספקת המיםאהחומרים לגודל האתר ול רבובכיצד לבצע את התאמות ע .ה

 פיזור השכבותאת ן כיצד לתכנו

 תמקדמי החדירּולפי הרצוי עובי השכבות  כיצד לתכנן מחדש את .ו

 באתר ההידראוליים שיתקבלו

ב עירו כמו למשל, הביצוע בשיטות ההשמה השונותשל ת בחינה כלכלי .ז

 . יותר גדולות עירוב המצריך כמויות מים –החומרים ללא הידוק )בשפיכה( 

 

אך יש לתת  ,נעשו במעבדההסעיפים שלעיל נובעים מהבדיקות אשר לא כל 

 . ובעלויות נמוכות עליהם את הדעת על מנת שהעבודה באתר תוכתר בהצלחה

 

 סיכום .11

נָ  , וזאת חרסית פלסטית באמצעות ה איטום פני מטמנת חיריהמטרת המחקר ה 

נות התפיחה וההתכווצות שלה על ידי ערבובה עם אפר פחם שיפור תכו לאחר

, ם עם חרסיתאפשרות לערבב אפר פחמרחף. בדיקות מעבדתיות לימדו כי קיימת 

חומר שהוא בעל ל תכונות האיטום של החרסית )תוך כדי שמירה טובה ע וזאת

 . שלה נטרול פוטנציאל הסדיקהלצד מוליכות הידראולית נמוכה( 

 

 המעורבת באפר פחם הואאיטום בחרסית  לשבחו"ל הניסיון המקצועי בארץ ו

, מבוסס בעיקר על עבודה קודמת שנעשתה בהנחיית משרדנו. ניסיון זה מוגבל

 .רבוב שני החומרים שלעילום מאצרות באמצעות עאיטעבודה שעסקה ב
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סמוך המאתר שנלקחה מקומית  סיתהחרסית שנבחרה לביצוע הבדיקות היא חר

בהיותה זמינה. נטילת המדגמים בוצעה בשני מועדים ולא מאותו וזאת לחיריה, 

ות שונות נוכנעשה שימוש בשתי חרסיתות בעלות תלמעשה כלומר  ;מקום במדויק

כנית הבדיקות את החרסית הנמצאת ליד אתר חיריה. ת תמייצגושתיהן אך  זו מזו,

ר הפחם הוחלפו מדגמי אפבגלל העובדה שגם , וזאת בותכללה מערכות ניסוי ר

אפריקני וסוג -ושה סוגי אפר פחם ממקור דרוםשלבאמצע העבודה. לפיכך נבחנו 

החרסיתות . )וכאמור, שני סוגים של חרסית( יקולומביאנ אחד של אפר פחם ממקור

מך )אך שתיהן חרסיתות ימשו לבדיקות נבדלות זו מזו בעיקר בגבולות הסשש

חרסית ה של במחקר זה נעשה ניסיון לבחון את התנהגות. ות( ובתכולת הדקיםרז

בבדיקות  .מחזורי ייבוש והרטבהגם לאחר שהתערובת עברה פחם מעורבת באפר ה

תערובות שלא ניכרה בהן תפיחה  .99%/-ל 9%הפחם בתערובת בין אחוזי אפר  נעו

ות נערכו לאחר בדיק. היולאמקדם מוליכות הידרקביעת נבדקו ל והתכווצות

 .ללא הידוקנבחנו חלקם חלקם עברו הידוק ו -אשפרת המדגמים 

 

ה. י שיטת המיון האחידלפ CL-החרסיתות רזות ומוגדרות כים כי הממצאים מלמד

. מהחומר 19% עד 01%-היא כ 199 כמות החומר הדק העוברת דרך נפה מספר

ר תפיחה כוש יש להןי נמצא כי למרות היות החרסיתות רזות וחוליות למד  

י בין ההרכב הכימי של האפר שונה למד  . בעיקר לאחר הידוקן -והתכווצות ניכרים 

 הקיימים בתוך כל קבוצה,אולם נראה כי למרות ההבדלים הכימיים  ;מדגם למדגם

מקדמי האיטום  ק גדול מהבדיקות מלמדות התוצאות כי אין שוני בערכיחלהרי שב

 .(החוזק בתכונות רב ביותרבדל )אם כי יש ה

 

מעט את אינה משנה כ אחוזי אפר פחם 49עד הוספת דומה כי הבדיקות מוכיחות ש

, רור להגדלת גבול הפלסטיותיוספת האפר פועלת בבגבול הנזילות. לעומת זאת ה

מקטינה את אינדקס הפלסטיות בצורה ניכרת. לשינוי זה יש כנראה היא  כלומר

כי בתערובות בעלת  ח. ניתן להיווכהשפעה מכרעת על תכונות התפיחה וההתכווצות

, התערובת אינה פלסטית כלל. מהשוואה בין אפר פחם 19%ולה על ת אפר העתכול

בין אפר פחם קולומביאני עולה כי הוספת האפר הקולומביאני י לאפריקנ-דרום

פים אותו לאותה ימוסערובות בעלות פלסטיות נמוכה יותר )ת גורמת לקבלת

. אפריקני(-לאלה שהוספו מאפר הפחם הדרום זהיםה חרסית, באחוזי אפר פחםה

 שני סוגי האפר. הקיימים בהרכב הכימי שלהעובדה נעוצה בהבדלים 

 

הוברר כי בתכולות רטיבות גבוהות ההבדל בצפיפויות רטיבות -ת הצפיפותבבדיק

על כן אין  גיה אינו רב, או איננו קיים כלל.שניתן להגיע אליהן בשלוש דרגות האנר

וון שמתקבלת אותה ימכ ,מעשית להשקעת אנרגיה גבוהה בהידוק משמעות

הגורמת לצפיפות  האופטימליתדרגת אנרגיה נמוכה. הרטיבות הצפיפות גם ב

רּבית של התערובות עולה ככ -לבחרסית בלבד עד  4%/-מ - ל שאחוז האפר עולהמ 

רּב 41% אחוז נה כמובן עם עליית קט  בערכה המוחלט  תיבאפר בלבד. הצפיפות המ 

יותר הרבה וזאת מאחר שהמשקל היחסי של אפר הפחם נמוך האפר בתערובת, 

 .1.7לעומת  1.31 -מזה של החרסית 
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ת מתוצאות הבדיקה ניתן גם להסיק כי אפר הפחם משפיע באופן פעיל על יכול

נה קט  כך ל שאחוז האפר בתערובת עולה, ככ ;התפיחה הראשונית של החרסית

הוא גורם הזמן. בתערובות האפר המשפיע על התפיחה  התפיחה. נתון חשוב נוסף

נפסקת לחלוטין התפיחה ש י לא רק ששיעור התפיחה קטן, אלאוהחרסית נמצא כ

זמן העבודה והיישום אשר מיותר משך זמן זה הוא למעשה קצר  ;לאחר זמן קצר

 19%הוספת . כלומר התפיחה נפסקת עוד בטרם הסתיימו העבודות באתר ,באתר

קולומביאני איפסה את התפיחה בכל  אפריקני או-אפר פחם דרום ומעלה של

 האנרגיות ובכל תכולות הרטיבות שנבדקו.

 

תוצאה זו , וניתן להגיע לתערובות ללא תפיחה כלל וכללהניסויים אכן הוכיחו כי 

יץ )בדומה לק C09טמפרטורה של ( גם לאחר ייבוש בIrreversibleקבועה )נותרת 

 . (ישראלי

 

מדגמים בת. באחוזים שונים הגדילה כצפוי את מקדם החדירּוהפחם פר אתוספת 

רּב 07%ות של של אפר פחם בלבד אשר הודקו לצפיפ ערכו , תיומעלה מהצפיפות המ 

10*1.7 של מקדם החדירּות נע בין
10*1-5.1שנייה למ' 7-

 ה.י1שנימ' 7-

 

חרסית  אפר פחם והשאר 30%–%19 המכילות בבדיקות חלחול נמצא כי בתערובות

10*5 מהסף של ערך הקטןמתקבל  , ָלרובמקומית
מדד למקדם שנקבע כ1שנ' 'מ 9-

 "עובר".חדירּות 

 

כמו גם , 1-ב' ו   / מהסוגים יאפריקנ-אפר פחם דרום 49%בתערובת שהכילה 

לגבול  היה מעלמקדמי החלחול , ערך קולומביאניפחם אפר  בתערובת שהכילה

10*5)שנקבע 
אפר פחם התקבל ערך  30% רובת שהכילהבתע ; גםס"מ1שנייה( 7-

שת ואפר פחם משל של ומטה 10% גבולי. כל הבדיקות שנערכו בתערובות המכילות

מבחינת הן היו טובות אך לא תמיד  ,הסוגים הראו תוצאות טובות מבחינת החלחול

סוגי אפר  ארבעתלא נמצאו הבדלים מהותיים במקדמי החלחול בין  .התפיחה

 הכימי. השוני בהרכבם , וזאת  למרותהפחם

 

התוצאות ע בצורה החלטית מה הם הגבולות להשגת וכתוצאה מהניסויים ניתן לקב

ע לערכי חלחול להגיבעקבות זאת ניתן ו ,הרצויות מבחינת התפיחה וההתכווצות

10*1  -)או איטום( רצויים 
ערכים קרובים לערך זה )הוצע לקבל או  1שנייה,מ' 9-

10*5 מקדמים עד
לבדיקות  שהוצאת המדגמיםבכך בהתחשב וזאת  יה,1שנימ' 9-

 . (תה להגדלת מקדם החלחולגורמת להפרת המדגמים וא  

 

. ניכרים בין החומרים השונים םמראות על הבדלישל בדיקות החוזק התוצאות 

קטנים  ָלרובד, ומאקטנים אפריקני התקבלו ערכים -בתערובות אפר הפחם הדרום

פחם אפר  בתערובות המכילות אפסי.הוא ה חוזק תערובת זו שלמע - %/-מ

אולם יש  .ילמד   גבוהיםשהם ערכים , 09%–19%התקבלו ערכים של  יקולומביאנ
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אלו בספקנות עקב ביצוע הבדיקות בתכולות רטיבות שונות.  למסקנותלהתייחס 

מתקבלת  יבמדגמי החרסית והאפר הקולומביאנ .מניתוח נוסף של תוצאות המ.ת.ק

גם עם הירידה בצפיפות , כמו בתכולת הרטיבות הוזק עם העליימגמה של ירידת הח

 .היבשה של המדגם

 

 יאפר הפחם הקולומביאנ במלואו ההבדל הכימי ביןמתגלה החוזק  דומה כי בנושא

. וצולניות השונה של החומרים הללו(הפאפריקני )לרבות -לבין אפר הפחם הדרום

ית הצפיפות יתית עם עלת חוזק משמעוינראית עלי יהקולומביאנבאפר הפחם 

 )תוספת הידוק(.

 

  

 אינג' אילן בירנבאום אינג' שמואל גפן
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