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הגישה והניסיו במדידות קוור בתחנות כח פחמיות ,הולנד
תרגו לעברית 1מדיווח שנער ע"י  Dr. Ruud Meij, KEMAבהסתייע במאמריו
הדיווח הוכ לבקשת עמרי לולב בעקבות פגישתו ע  30.5.07 ,Dr. Ruud Meijבמסגרת עבודת הצוות
המקצועי"מדעי )גהות( על הגדרת אבק אפר מרח %בתקנות העבודה והסביבה בישראל
רקע
מחקר מעמיק על קוור& בפח ובאפר פח מרח %בוצע בהולנד בסו %שנות התשעי במטרה להערי את
הסיכוני הסביבתיי והבריאותיי העלולי להיגר מאבק שמקורו בפח ובאפר פח לעובדי תחנות
הכח ולאוכלוסיה בסביבת .תכולת הקוור& בפח המיובא להולנד ממקורות שוני ברחבי העול נמדדה
בכ"  50דוגמאות .מדידות הקוור& באפר מתוארות להל.
הפח בתחנות הכח בהולנד נשר %לאחר טחינה לחלקיקי בגודל מתחת ל" 0.1מ"מ 99.75% .מהאפר
המרח) %המהווה כ"  88%מהאפר( נלכד במשקעי האלקטרוסטטיי ) –Electrostatic Precipitators
 0.7% ,(ESPנוס %נלכד במדיח הגופרית ) (Flue Gas Desulphurization – FGDובסה"כ כ" 0.05%
"מצליח" להיפלט לאוויר הסביבה דר הארובה .אפר התחתית )המהווה כ" 12%מהאפר( מורכב מצברי
אפר כבדי דיי על מנת לשקוע בתחתית דוודי השריפה ,ש ה מתקררי במי .הפח הנשר %בהולנד
בתקופת המחקר הכיל בממוצע כ"  14%אפר משקלית.
האפר המרח %מורכב מחלקיקי בגדלי שוני ,חלק מספיק דק כדי לחדור לגו %בדרכי הנשימה וא%
לשקוע בריאות .הסיכו הבריאותי הקיי באפר נובע מתכולת הקוור& שבו )סיליקה גבישית  (SiO2היכול
להגיע א %ל" 50%מהמשקל הכולל של אפר הפח המרח .%חשיפה לקוור& עלולה לגרו למחלות ריאה
דוגמת סיליקוזיס ,פיברוזיס וסרט ריאות ,אול הסיכו הבריאותי קיי רק בנשימת חלקיקי הקוור&,
כלומר על הקוור& להיות במקטע בר"נשימה )מתחת ל" 7מיקרו קוטר אווירודינמי( כדי שיוכל לחדור
לריאות .יתר על כ ,השפעות פיברוטיות מיוחסות לתגובות המתרחשות בפני השטח של חלקיקי הקוור&,
אול מרבית הסיליקה הגבישית החופשית כלואה בתו הפאזה הזכוכיתית של חלקיקי האפר הנוצרת
בתנאי הטמפרטורות הגבוהות השוררות בדוד השריפה ,ולכ אי בה פוטנציאל לנזק בריאותי .כלומר ,לא
הוכח כי לקוור& באפר הפח יש פוטנציאל רעילות ,וככל הנראה הסיכו הנמו קשור לטמפרטורות
הגבוהות השוררות בעת תהלי שריפת הפח ) ,(Fubini, Italyכפי שהוכח ג במחקר הולנדי אחר משנת
 2000של ) R. Meijלהל בהמש(.
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פרסומי אחרי שלו.

והשלמות מתו

שיטת דיגו
כדי להערי את החשיפה האמיתית לאפר המרח %נדגמה הפרקציה ברת הנשימה מהאפר באוויר באזור
שמתחת למשקעי האלקטרוסטטיי ) ,(ESPבאמצעות ציקלוני .כמו כ נדג אפר מהשדה האחרו של
ה"  ESPבו נאספת הפרקציה הדקה ביותר של האפר המרח.%
המדידות בוצעו ביחידה מס'  13של תחנת הכח  ,Gelderlandיחידה מס'  8של תחנת הכח  Amerויחידה מס'
 2של תחנת הכח  ,Maasvlakteבחודשי יוני ויולי .מכל יחידה נלקחו  3מדידות כפולות בי  8בבוקר ל"8
בערב.
הפרקציה ברת"נשימה נדגמה במסנני  cellulose-esterשל  Milliporeמטיפוס  ,AAWPבקוטר  47מ"מ
וגודל נקב  0.8מיקרו .הדוגמאות עברו אנליזה של דיפרקציית קרני  (XRD) Xע שכבת כס %להגברת
רגישות המדידה.

תכולת הקוור& נמדדה ע"י שימוש בשיטת  CCSEMשפותחה בחברת KEMAההולנדית )ראה ג
Meij, R., Nagengast, S. and Winkel, B.H. te, 2000. The occurrence of quartz in coal fly ash.
Inhalation Toxicology, 12 (supplement 3), pp.109-116).

תוצאות
ריכוז הקוור& בדוגמאות הפח שנבדקו נע בי הערכי  7.0 – 0.3אחוז ובממוצע  2.6±1.4אחוז.
ממדידות קוור& באפר פח מרח %שנדג בשדה האחרו של המשקעי האלקטרוסטטיי ,התקבלו ערכי
הנעי בי  14"3אחוז ע ער ממוצע של  9±3אחוז .היחס בי הקוור& בפח לקוור& באפר המרח %התקבל
תו שימוש בפקטור  "relative enrichment) REהעשרה יחסית( ,כאשר:
)תכולת אפר בפח ) × (100 / %תכולת קוור& באפר המרח / %תכולת קוור& בפח( = RE
על א %העובדה שבמהל שריפת הפח כ" 50%בער מתכולת הקוור& בפח נעלמה ,קרוב לוודאי כתוצאה
מהפיכתו לפאזה זכוכיתית ,ההתייחסות היתה לפרקציה ברת הנשימה בלבד של הקוור& .כדי לקבל אומד
לפרקציה זו ,נבדק יחס  REבי תכולת הקוור& בפח לתכולת הקוור& בפרקציה הדקה של האפר המרח%
שנאספה בשדה האחרו של מסנני ה" ,ESPמהתוצאות שהתקבלו נמצא כי הריכוזי בפרקציה הדקה היו
נמוכי מאוד )בפקטור של  (5"4ביחס לריכוזי בכל גדלי הגרגר.
התוצאות פורסמו בדו"ח הבא:
Amount of α-quartz in suspended respirable coal fly ash

מאת :ד"ר  R. Meijו .J. H. M. Overbeek-דו"ח  KEMAמספר .65033.300-KST/MAT 97-6538
ריכוז התוצאות בדו"ח מופיע בטבלה להל:

טבלה  .1תוצאות מדידה של אבק מרח %בר"נשימה תחת המשקעי האלקטרוסטטיי
אבק בר"נשימה

מס' מדידות )כולל
דופליקטי(

קוור& )באבק בר"נשימה(

כמות האבק
במסנ

ריכוז באוויר

כמות האבק
(1
במסנ

תכולה

ריכוז
באוויר

מ"ג

מ"ג/מ"ק

מ"ג

%

מ"ג/מ"ק

19

19

)102

19

19

ממוצע גיאומטרי

)102

0.0005

0.06

ממוצע חשבוני

2.3

0.08

0.03

1.0

סטיית תק

1.5

0.06

0.05

0.8

מקד שונות )(%

63

75

144

79

ער מינימלי

0.9

0.02

0.02

0.003

0.3

0.00008

ער מכסימלי

6.3

0.21

0.18

0.19

3.0

0.0052

 (1ער רקע במסנ > 3מיקרוגר.
 (2הממוצע הגיאומטרי מייצג פה את ערכי הדופליקטי.
מהערכי שנמדדו נראה כי רק חלק קט מאוד מהקוור& החופשי )פחות ה"מ" 1%מתכולת הקוור&( הינו בר
נשימה .נוס %על כ ,רובו מקובע בתו חלקיקי האפר ואינו זמי לנשימה ועל כ אינו מהווה פוטנציאל
רעילות .כמות הקוור& החופשי ברת נשימה שנמדדה הייתה נמוכה מ" ,0.1%היא אינה חורגת מהתק
התעסוקתי ההולנדי לקוור& בר נשימה העומד על  0.075מ"ג/מ"ק אוויר ,ולא נכללת בטווח הערכי של
 0.3"7.0אחוז )ער ממוצע  2.6±1.4אחוז( המייצג את תכולת הקוור& שנמדדה בדוגמאות הפח.

סיכו ומסקנות
דיגו האבק בר"נשימה נועד למדוד את ריכוזיו וריכוזי הקוור& באוויר ולהעריכ בתנאי קבועי.
ריכוזי קוור& בר"נשימה שנמדדו תחת המשקעי האלקטרוסטטיי ,נעי בי  0.005"0.00008מ"ג/מ"ק ,ע
ממוצע גיאומטרי של  0.0005מ"ג/מ"ק .ערכי אלו מצויי מתחת לער ההולנדי המותר העומד על 0.075
מ"ג/מ"ק המייצג את התק התעסוקתי לס %החשיפה המותרת לאד ).2(Threshold Limited Value-TLV
מכא משתמע שלא קיי נזק בריאותי לעובדי בסביבת תחנות הכוח ,שעבודת קשורה ישירות לשינוע
וטיפול באפר פח מרח.%
ריכוזי  α-quartzבדגימות האבק המרח %מתחת ל" ESPנעו סביב  1.0 ±0.8אחוז ,ובי  0.02"0.18מ"ג/מ"ק ע
ממוצע גיאומטרי של  0.06מ"ג/מ"ק .ג ערכי אלו נמצאי מתחת לער הס %ההולנדי של  TLVלאבק בר"
נשימה העומד על  5מ"ג/מ"ק.3
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 .התק התעסוקתי ההולנדי גבוה מהתק ל"אבק מזיק" שנקבע באר& לסיליקה גבישית חופשית –  0.05מ"ג/מ"ק ,ומאחר ולא

נית לבודד את השפעתו על הריאות והגו %מהשפעת סיליקה ,מוגדר האפר המרח %באר& כ"אבק מזיק" .התק התעסוקתי באר&
לסיליקה גבישית חופשית ברת"נשימה )מתחת ל" 10מיקרו( כ"אבק מטריד" הוא  0.1מ"ג/מ"ק אוויר.
 .3לעומת מקבילו הישראלי  0.1מ"ג/מ"ק ו" 3מ"ג/מ"ק ,בתקנות "אבק מזיק" ו"אבק מטריד" ,בהתאמה.

