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 החברה הלאומית לאספקת פחם

 –חומר רקע ליום עיון בנושא שימושי אפר פחם מרחף בחקלאות 
 3102פברואר 
 

 שימוש באפר פחם לשיפור תכונות של קרקעות חקלאיות
 

 י ברטל וחובריו, ש – שימוש באפר פחם לשיפור תכונות של קרקעות חקלאיות, שלב סינון מעבדתי
  .6002מרכז וולקני. דו"ח למנהלת אפר פחם, יולי 

 דר' פנחס פיין וחובריו,  – שימוש באפר פחם לשיפור תכונות של קרקעות חקלאיות, דו"ח סופי
  .6002פר פחם, יולי מרכז וולקני. דו"ח למנהלת א

 
 היבטים  שימוש חקלאי בבוצות שפכים מיוצבות באפר פחם מרחף וסיד:

 אגרונומיים וסביבתיים
 

 , מרכז דר' פנחס פיין וחובריו – שימוש חקלאי בבוצות שפכים מיוצבות באפר פחם מרחף ובסיד
 .6002פחם, דצמבר למנהלת אפר . דו"ח קניוול

 , מרכז דר' פנחס פיין וחובריו – שימוש חקלאי בבוצות שפכים מיוצבות באפר פחם מרחף ובסיד
 .6002 השלמה לדו"ח. 6002פחם, למנהלת אפר . דו"ח וולקני

 דר' פנחס  – הקרקע של וסביבתיים חקלאיים מדדים על בסיד מיוצבות בוצות השפעת סקירת
 . מסמך שהוכן לבקשת דר' ישעיהו בראור, סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע במשרד , מרכז וולקניפיין

 .6006, יולי סביבההגנת ה
 

  לייעוד שפכים בבוצת מרחף אפר בנושא וקרינה מזהמים מקצועיים צוותים יוןדל נלווהחומר 
 :3101מרץ ל 32 -שהתקיים ב חקלאי

 
- Biosolids Technology Fact Sheet – Alkaline Stabilization of Biosolids. EPA, 

September 2000.  
  – בקרקעות באזורים שונים בישראל 636-ותוריום 662-, רדיום00-ריכוזים ממוצעים של אשלגן

 .6006של האגודות הגרעיניות בישראל, מאי  60 -גוסטבו חקין וחובריו. הכנס ה
 , דר' אריאל מצגר – סיכום בדיקות רדיונוקלידים בפחם ובאפר מתחנות הכח של חברת החשמל

 .6000, נובמבר 0006002-0206000דיווח לתקופה  .חברת החשמל
 שורק, לעמרי -תגובת גוסטבו חקין, ממ"ג – תרגום ריכוזי אורניום בתשטיפי אפר למידות קרינה

 .6000דצמבר מנהלת אפר פחם, לולב, 
 מסמך  – סקירת ההיבטים הסביבתיים של שימוש באפר פחם מרחף לייצוב בוצת שפכים

 .6000ינואר ס פיין אל עמרי לולב, תגובה מאת דר' פנח
 דר' ז'אן  – הערכה של ההשלכות הרדיולוגיות של הוספת בוצה המכילה אפר פחם מרחף לקרקע

 .6000ינואר ממ"ג שורק, קוך, 
 דר' ז'אן קוך, מרץ  – ת במס"א לקרקעהערכה של ההשלכות הרדיולוגיות של הוספ

 )מצגת( .6000
Leaching and plant uptake of trace elements from fly ash and A&AFASB: Indoor and field  

Studies – Dr. Pinchas Fine et al. Presentation, March 2010. (Presentation) 
 

 .3101למרץ  32מנהלת אפר פחם,  – דיוןה פרטיכל
 

 מנהלת אפר . נספח לפרטיכל הדיון – פה למתכות ולקרינה מהאפר בבמס"אהערכת החשי
 .3101פחם, מאי 
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