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 פסולת מסוכנת מהנימוקים להלן:מסווג כאפר פחם באוסטרליה אינו 
 
 -חלקה לסביבהמתוך מסמך שהוכן עבור המ) אוסטרליהשל פסולת מסוכנת מוגדרת ברגולציה ( 1)

Hazardous Waste In Australia:באופן הבא ) 
 

A substance or object that exhibits hazardous characteristics is no longer fit for its intended use and 

requires disposal. 
  

הוא איננו מההנחיה הזו משתמע שאפר פחם מנוצל באוסטרליה בשימושים הנפוצים בעולם, כלומר 
ה של ברגולציבמסמך הנ"ל כמו גם  הגדרת פסולת מסוכנת ,. כמו כןבתקינה האוסטרלית כמסוכןמאופיין 

 Act  Hazardous Waste,  –Division 2 (Regulation of Exports and Imports)1989סחר בפסולת מסוכנת )

Interpretation ,)על הגדרתה באמנת באזל: נסמכת 

 

Hazardous waste means:  

 (a) waste prescribed by the regulations, where the waste has any of the characteristics mentioned in 

Annex III to the Basel Convention; or  

(b) wastes covered by paragraph 1(a) of Article 1 of the Basel Convention; or  

(c) household waste; or  

(d) residues arising from the incineration of household waste; but does not include wastes covered by 

paragraph 4 of Article 1 of the Basel Convention. 

 
 . באוסטרליה אינו נחשב פסולת מסוכנת אפר פחם, אמנת באזלהגדרות , כיוון שהרגולציה נסמכת על מכאן

 
אל היעד  אמעקב מנקודת המוצהטעונות רשימת הפסולות אינו כלול בהמיוצר באוסטרליה אפר פחם ( 2)
 New South Wales ,The Protection of the Environmentהפנימית של  חקיקהב Schedule 1, part 1לדוגמא )

14Operations (Waste) Regulation 20 ,) לא חוקית והובלה לא מתאימה למנוע תופעות כגון הטמנה שנועד
אפר פחם אינו מכיל על פי התקינה האוסטרלית ע הדבר שלגרום נזק סביבתי. משמהעלולות לחומר מסוכן 

 -, לפי הגדרת פסולות מסוכנות עפ"י הSchedule 1, part 3) מי מהמאפיינים המוגדרים לסחורות מסוכנות
UN ראה גם .Annex IIIאמנת באזל ,.) 

 
שינוע שיש לדווח עליהן בעת  ,אמנת באזלעפ"י  ,ברשימת הפסולות המסוכנותאפר פחם מרחף אינו נכלל ( 3)

g hazardous waste under the Basel Convention Reportin- ) והטריטוריות האוסטרליות בין המדינות

guidance to states and territories). קידוד מסמך זה מציין במפורש כי  ,יתר על כןNEPM (National 

Environment Protection Measure )פסולת מסוכנתכ בתהליך תעשייתיהמתקבל  אפר מרחףשניתן ל, 
 באמנת באזל: לשארית אפר מרחף  משריפת פסולת להטמנה על פי המסמך המקביל

 
Y18 – Residues arising from industrial waste disposal operations  

 
 :הנוצר בתחנות כחאת אפר הפחם המרחף אינו כולל 

 
N150 – Fly ash, excluding fly ash generated from Australian coal fired power stations  

 
)התנאים אינם  ספק האפריצרן ומצד  תנאיםמילוי בקרקע לשימושי אפר פחם אספקת מתנה  NSWמדינת 

התנאים ליצרן וספק האפר המיועד . באפר משתמשומצד ה( 2.2חלים על אפר המיועד לסילוק, סעיף 
כתוסף לקרקע  :לייעוד בהתאם בהיקף ותדירותהאפר )דיגום( דרישות לניטור  יםכולללשימוש המסוים 

 ;(4.3)סעיף  תשתיותת צמנטיות בובתערוב( או כחומר מילוי הנדסי ומרכיב 4.2חקלאית לגידולים )סעיף 
USEPA SW- 846 לאחר המסה בחומצה עפ"י שיטת לבדיקה ;בתשטיף מזהמים בדיקתלהכנת הדוגמא ל

Method 3051A;  846שיטת לאנליזת היסודות  עפ"י Method 6010C-USEPA SW 2014עודכנה ביולי )ש 

http://www.environment.gov.au/system/files/resources/9ae68d42-d52e-4b1d-9008-111ad8bacfea/files/hazardous-waste-australia.pdf
http://www.environment.gov.au/system/files/resources/9ae68d42-d52e-4b1d-9008-111ad8bacfea/files/hazardous-waste-australia.pdf
https://www.legislation.gov.au/Details/C2015C00426/Html/Text#_Toc427660166
http://www.coal-ash.co.il/docs/InternationalWasteRegulation_BaselConvention.pdf
http://www.legislation.nsw.gov.au/sessionalview/sessional/sr/2014-666.pdf
http://www.legislation.nsw.gov.au/sessionalview/sessional/sr/2014-666.pdf
http://www.legislation.nsw.gov.au/sessionalview/sessional/sr/2014-666.pdf
https://www.environment.gov.au/system/files/resources/069d79d6-bdc5-4f20-ab0d-aa57bbb8dc75/files/improving-australias-reporting-hazardous-waste-basel-convention-app.pdf
https://www.environment.gov.au/system/files/resources/069d79d6-bdc5-4f20-ab0d-aa57bbb8dc75/files/improving-australias-reporting-hazardous-waste-basel-convention-app.pdf
https://www.environment.gov.au/system/files/resources/069d79d6-bdc5-4f20-ab0d-aa57bbb8dc75/files/improving-australias-reporting-hazardous-waste-basel-convention-app.pdf
http://www.environment.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/720904/Controlled-waste-Responsibilities-of-controlled-waste-transporters-221015-BM.pdf
http://www.epa.nsw.gov.au/resources/waste/rro14-coal-ash.pdf
http://www.epa.nsw.gov.au/resources/waste/rre14-coal-ash.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/3015a.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/3015a.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/3015a.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/epa-6010c.pdf


(. אפר pHפרמטרים נוספים )מוליכות חשמלית, בדיקת לכן ו ;או שיטה מקבילה אחרת( 6010Dשיטה ל
מוחלטים או ממוצעים, )בתנאים ליצרן וספק האפר  1מהריכוזים בקריטריונים המצוינים בטבלה  החורג

יותר ) יסודות 11של כוללת רשימה ה ,הטבלה, לא יסופק למשתמש. בהתאם לשיטת הניטור הנבחרת לאפר(
דירקטיבה האירופית ממספר היסודות בפחות ו USEPAקריטריון הרעילות של ממספר היסודות ב

לשימוש ע"י היצרן או הספק לאספקת האפר קובעת ערכים מרביים ליסודות המזהמים כתנאי , (לפסולות
 . ביישום המבוקש

 
 רגולציה לפסולותבפטור ממילוי דרישות מסוימות המיועד ליישום בתשתיות פחם  המשתמש באפר
אתר הטמנה, איסור על הטמנת רישוי , )מעקב אחר הפסולת תנאי היישוםב( Exemption) 6כמפורט בסעיף 

אך במגבלות מסוימות )ייעודי האפר, עמידה בתקנים, קירבה לגופי מים בקרקע חקלאית( שאריתית פסולת 
 ומי תהום, ותיעוד כל אפר שהתקבל מהיצרן/ספק לתקופה של שש שנים לפחות(. 

   
ויש  רגולציה לפסולותבלעניין הרלבנטיים התנאים לעיל אינם באים במקום תנאים סביבתיים ואחרים 

  .הםלעמוד גם ב
 
 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/6010d.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/EPA_CFR%2040%20Part%20261.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0027:0049:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0027:0049:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0027:0049:EN:PDF

