
	
 

 

	
ReSHEALience : בגין הגנה על תשתיות הבטון הבנויות על חוף הים  תדשומח חשיבהבמסגרת הפרויקט נערכת

בדגש על שימוש באנרגיה ירוקה וחומרים עתירי ביצוע מבוססי צמנט.   
 

למחקר וחדשנות  Horizon 2020הושק לאחרונה על ידי האיחוד האירופי במסגרת תכנית  ReSHEALienceהפרויקט 
)Call H2020-NMBP-2017-Two-stage, Project ' 48ויימשך  2018). הפרויקט החל בינואר 760824מס 

שותפים מ 14חודשים. הפרוייקט מובל על ידי אוניברסיטת פוליטכניקו די מילאנו וכולל  מדינות שונות (ספרד,  8-
מוסדות מחקר אקדמיים  ו 6הצוות כולל  איטליה, גרמניה, אסטוניה, אירלנד, יוון, מלטה וישראל). שותפים  8-

מיצרנים של בטון ועד לחברות בנייה ומשתמשי קצה. הטווחתעשייתיים, ומכסה את כל   
 

מטרת הפרויקט  
עבור מבנים זו כלים להערכת עמידות פיתוח ו (UHDC) גבוהה קיוםפיתוח בטון עתיר ביצועים בעל עמידות 

עמידותם ואת חיזוי תפקודם בטווח הארוך כשהם חשופים לתנאי ל מנת לשפר את עחדשים או משופצים קונסטרוקטיבים 
סביבה אגרסיביים וקיצוניים.   

 
הנחת היסוד של הפרויקט היא שהתנהגות ארוכת טווח של מבנים החשופים לתנאי סביבה אגרסיביים קיצוניים תשתפר -

שימוש בחומרים עתירי ביצועים. במסגרת הפרויקט יפותחו "חומרי מליטה מתקדמים",  עשהמשמעותית כאשר י
, עלUHDCהמכונים  באמצעות שילוב מושכל של חומרים ננומטרים. כמו  HPFRC/UHPFRCידי שדרוג מערכות -

סוף, יפותח כן, ישודרגו שיטות ניסיוניות כדי לאמת את עמידת הבטון כאשר הוא נמצא תחת תנאי השירות בשטח. לב
ולחיזוי תוחלת חייהם.  UHDCמודל תיאורטי להערכת בלאי ונזק של מבנים מבוססי   

 
במצב לא סדוק), מבנה (שיפור קיים של  100%היעדים הטכניים הספציפיים של פרויקט זה: חומר (שיפור קיים של 

ות התחזוקה) ודיוק של המודל הפחתה בעלוי 50%בזמן השירות), עלויות ( 30%במצב סדוק), קיים (עלייה של  30%
דיוק).  75%התיאורטי (  

 
פעילויות הדגמה  

תפיסות תכנון חדשניות יוצעו ויאכפו באמצעות פיקוח ארוך טווח של שישה מבני הרצה, תוך שיוך לאסטרטגיות -
הרלוונטיות לפיתוח בר  XAקיימא של האיחוד האירופי בתנאי סביבה אגרסיביים וקיצוניים (מכילים חומצות ומלחים, -

ו -XS ה). מבני ההרצה ישמשו להדגמה בשטח של תפיסת  
צעת עם בטון התכנון המו -UHDC  ויהוו את יריית הפתיחה לשותפים מהתעשייה לבניית מבנים קונסטרוקטיביים

מבני ההרצה ), שיפותח במסגרת פרויקט זה. UHDCהעשויים מבטון עתיר ביצועים העמיד לתנאי שירות אגרסיביים (
  שיבחנו הם:

 
, באמצעות הכוח גיאותרמית באיטלי לתחנתבסמוך הנמצא אגן  מימדיהקטנת   (XA, TRL6) :1 פילוט •

השימוש ב -UHDC.  
בפלטפורמת קידוח באיטליה.  UHDCאגן לאיסוף בוץ מבוסס(XA, TRL6) : 2 פילוט •  
בחווה לגידול צדפות בחוף של ולנסיה  UHDC ת בטוןמבוסס רפסודה טרומית (XS, TRL7) :3 פילוט •

  .)ספרד(
  באירלנד.הצפוני  האטלנטיהאוקיינוס חוף ב UHDC בטון מבוססטרומי שובר גלים  (XS, TRL6) :4 פילוט •



	
 באמצעות התיכון  לתחנת רוח בעומק היםמגדל מצוף המשמש כ מימדיהקטנת  (XS, TRL6) :5 פילוט •

.UHDC  
עם  UHDC מבוססאמצעות בטון התיקון מגדל מים פגום קרוב לים במלטה ב (XS, TRL7) :6 פילוט •

.טקסטיל  
 

 
 

ב כהשנערהחל בפגישת פתיחה  ReSheALienceפרויקט  כאשר לשותפים ניתנה הזדמנות בבריסל,  2018בינואר  20-
הצוות מתכנן פגישות להיפגש עם מתאם הפריוקט מטעם האיחוד האירופיף להיפגש פנים אל פנים ולהכיר זה את זה. 

ודרזדן  2018ביוני  Milano ,2018קבועות לאורך הפרויקט שיתקיימו אצל השותפים השונים (ולנסיה במרס 
).2018באוקטובר   

 
שותפים בפרויקט  
ReSHEALience  שייך לתוכניתפרויקט זה H2020  כאשר  5,557,595.50 €הממומן ע"י האיחוד האירופי בסכום של

ו מובילה את הפרויקט אוניברסיטת פוליטכניקו דה מילאנו  CYES: לוקחים בו חלק נוספיםשותפים אירופיים  13-
, נים מחקר ופיתוחבטו מפתחים, STRESS-SCARL ,ANFחברת החשמל האיטלקית,  ENLעבודות ימיות, 

BANAGHER, API אירופה ,PENETRON, UN  ולנסיה, אוניברסיטת פוליטכניקוCSIC ,ה טכנולוגיתאוניברסיט 
אוניברסיטת בן), TUDדרזדן ( ו  IDIFOR, RINAאוניברסיטת מלטה, ושלושה קבלני משנה: , גוריון בנגב-

ENROCEAN.  
 

 
לעורכים הערות  

' למחקר וחדשנות תחת הסכם מענק מס Horizon 2020פרויקט זה קיבל מימון מהאיחוד האירופי במסגרת תכנית 
760824.  

 
  בנושאי עיתונות ומדיה לפרטים נוספים
Prof. Liberato Ferrara, liberato.ferrara@polimi.it, +39 0223994387  :מתאם אחראי  

Esteban Camacho PhD, ecamacho@rdconcrete.com, +34 669085020 תקשורת והפצה:  


