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U2012 – בריאות וגהות בשימושי אפר פחם, סדנה בינלאומית לסביבה 
 

Uמבוא 

מדעית לליבון סוגיות בהיבטים הסביבתיים של -מנהלת אפר הפחם מארגנת סדנה מקצועית
. ב"מאירופה ומארה, בהשתתפות מומחים המצויים בחזית הידע מישראל ,שימושי אפר פחם

עד כה קיימה . מפגשי הסדנה מתפרסים על פני שנים אחדות במקביל להתקדמות תוכנית המחקר
דצמבר מתוכנן למפגש שלישי  .2009ובדצמבר  2005בנובמבר  –המנהלת שני מפגשים של הסדנה 

2012. 

 : יעוד הסדנה לבסס את תשתית הידע הנדרשת לעריכת התנאים כלהלן

 .קריטריונים סביבתיים ושיטות בדיקה ובקרה של שימושי אפר פחם •
 .תנאים גהותיים לעבודה עם אפר פחם •
 .תקינה סביבתית של שימושי אפר פחם •

 
 :בתחומים הבאיםהסדנה התמקדה הקודמים בשני מושביה 

 .תשתיות וחקלאות, סלילה –יישומי קרקע במן האפר מזהמים שטיפת  •
 .קרינה בבניהתרומת האפר לחשיפה ל •
 .חשיפה לאפר בשימושיוב גהות תעסוקתית וסביבתית •
 .של התנאים הסביבתיים לשימושי האפר תקינה וחקיקה •

 
בכל  הנדרשים תוכנית פעולה להשלמת מחקרים ועבודות בוצעהכלקח מדיוני הסדנה וסיכומיה 

 .התנאים הסביבתיים לשדרוגבסיס אחד מהתחומים כ

 :גובשו המלצות והחלו תהליכי תקינה נגזרים, בשני תחומים הושלמה עבודת התשתית
הגדרת אפר הפחם כסיליקה גבישית חופשית בתקנות אבק מזיק במסגרת חקיקה בוטלה  •

 והוכללהת "הגנת הסביבה והפיקוח על העבודה במשרד התמלמשרד העדכנית של 
 .בקטגוריה נורמטיבית של אבק מטריד

הדרג המקצועי המשרד להגנת הסביבה י "תקנות סביבתיות לשימושי אפר פחם ע תהליך •
נמצא  של משרד הגנת הסביבה  כנוהל ומסגרת פעולה לרישוי סביבתי של שימושים

 .בעיצומו
 

ות בתחומי שטיפת מזהמים וחשיפה לקרינה נמשכה עבודת המחקר אשר ממצאיה וההמלצ
 .הנגזרות מהם יידונו במפגש המתוכנן של הסדנה

_______________________________ 
 

Uתשתית הידעU הנסקרים להלן, במעבדה ובשדה, נוצרה במחקרי המנהלת: 

Uשטיפת מזהמים ביישומי קרקע 
Uמזהמים בתשתיות 

בתלות בזמן  אניונים מאפר מרחף בסביבה מימית בסיסית-התמוססות אוקסישינויים ב •
 .חשיפתו לסביבה

 .בתלות בזמן יכולת חידור למים של סוללת כביש מאפר מרחףשינויים באחר  בחינת •
 10 לאורך ,זרקא-סר א'גאפר מרחף שינויים כימיים ומינרלוגיים בסוללת אחר מעקב  •

 .שנים מהקמתה
 בהמשך לניטור, מהקמתהשנים  10זרקא -סר א'ניטור תשטיפי חלקות נגר בסוללת ג •

 .שנערך בשנתיים הראשונות מהקמתה
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 בחקלאות מזהמים

לטיוב קרקעות  כתוצאה מניצולומדידת תרומת אפר מרחף לריכוזי מזהמים בקרקע  •
ולייצוב בוצת שפכים המיושמת בחקלאות ובדיקת תרומתו לריכוזי מזהמים בגידולי 

 .שלחין
 .נע בקרקעונדיום ובורון מאפר מרחף המוצ, פיתוח שיטה לאומדן שחרור סלניום •

על פי , ביישומי סלילה על פי ממצאי עבודות המחקר ניתן לאפיין אפר מרחף כמונולית אינרטי
 . וכתורם זניח בהשפעתו לזיהומים בקרקע ובצומח ביישומי חקלאות, הקטגוריה האירופאית

הצוות ניסח , של הסדנה 2009בעקבות דיוני מושב בהתבסס על ממצאי המחקרים ולקחיהם 
מערך תנאים סביבתיים ביישומי אפר בתשתיות  ה להצע, של המנהלת) מזהמים(מדעי -המקצועי

 :ובחקלאות הכולל את הפרקים הבאים
 תנאים סביבתיים ליישומי אפר בסלילה ובתשתיות .א
 תנאים סביבתיים ליישומי אפר בחקלאות .ב
 תלויי יישום, נהלי ניטור מזהמים באפר מרחף .ג
 יישוםתלויי , ערכים מרביים ליסודות קורט .ד

בין השאר החל הצוות לפתח שיטה לבקרת התאמת אפר מרחף נתון לשימוש בסלילה בהתבסס על 
הערכת מסיסות מזהמים הצפויה ממנו באמצעות קביעת מקדמי מעבר מייצגים מריכוזי 
המזהמים המתקבלים בתשטיף אפר אבקתי לריכוזיהם בתשטיף מאפר המשמש כמילוי מבני 

נה החליט הצוות להמתין להשלמת תהליך פיתוח שיטות השטיפה של לאחרו. בתשתיות) מונולית(
USEPA  מחומר אבקתי וחומר גרנולרי מהודק ככלים אנליטיים אפשריים לקביעת מקדמי

 המעבר המבוקשים

 חשיפה לקרינה בבנייה ובשימושים אחרים
 .הערכת תרומת אפר פחם לקרינה בשימושיו השונים •
 .בשימושי אפר בניית תשתית לבקרת חשיפה לקרינה •
 .סקירת ספרות מקצועית בינלאומית של תקני קרינה בבניה •
תכולת  – 5098. י.לפי תקן ישראל ת, עם וללא אפר פחם, סקר קרינה מבטונים נפוצים •

 .יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה
) קרינת גמה(הכולל חשיפה חיצונית , שכלול מודל הערכת החשיפה לקרינה ממוצרי בנייה •

 ).רדון ובנותיו(ופנימית 
 .השפעת אפר פחם על שפיעת רדון מבטון •
-י הועדה התורתית"הערכת הצדקת אפר בבטון בכללי הזהירות המונעת שנקבעו ע •

 .מקצועית לבטיחות קרינה בישראל

ומההערכות השונות ניתן לקבוע כי תרומת האפר לקרינה בשימושיו בכלל ובבניה  מהממצאים
ממצאי העבודה ולקחיה קבלו ביטוי בתקינת החשיפה לקרינה . ה מאדבפרט נמוכה עד נמוכ

 .ממוצרי בנייה בכלל

_______________________________ 
 

 2012תוכנית מפגש דצמבר 

בתנאים הסביבתיים של שימושי אפר  יימשך יומיים והוא יתמקד כאמור מפגש הבא של הסדנהה
 .יישומים בקרקע ובמוצרי בנייה –פחם בשני התחומים 

 
תימשך בשני מושבים מקבילים ותסתיים במושב מליאה מסכם , הסדנה תיפתח במושב מליאה

 :כלהלן

להערכת תחזית משק אפר הפחם על רקע , יוקדש להצגת מטרות הסדנה –מושב פתיחה  •
 .תוכניות פיתוח משק החשמל ולדיון על המדיניות הסביבתית של קידום השימושים

לשיטות , יוקדש להערכת שטיפת מזהמים מהאפר ביישומי קרקע –מושב מזהמים  •
המדידה לאמידת השטיפה הצפויה בתלות ביישום ולהצעת גרסה מתקדמת של התנאים 

 להגבלת יישומים אלה) מזהמים(מדעי -י הצוות המקצועי"הסביבתיים שגובשה ע
 .ולבקרתם
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לשיטות מדידת שפיעת , ימושי האפריוקדש להערכת החשיפה לקרינה בש –מושב קרינה  •
רדון ממוצרי בנייה ולמשמעויות נגזרות להערכת תרומת האפר לקרינה מבטון 

ברוח ההנחיות העדכניות של הגופים , ולפרמטרים בתקן הקרינה ממוצרי בנייה
 .הבינלאומיים לבטיחות קרינה

יבתיים וכלי יוקדש לגיבוש תוכניות העבודה להשלמת ניסוח התנאים הסב –מושב מסכם  •
 .הבקרה הנדרשים

 
 

 מושב יום
I מבוא – פתיחה 

 שיטות מדידה – קרינה היבטים סביבתיים  –מזהמים 
II היבטים סביבתיים – קרינה שיטות מדידה – מזהמים 

 תכנית המשך – סיכום
 

_______________________________ 
 

 עיקרי התכנים בסדנה

 כללי
  פחםקידום ויישום שימושי אפר 

סקירת ההתפתחויות בשני העשורים האחרונים  –שימושי אפר פחם במבט עולמי 
במענה , המאופיינים במאמצים מוגברים לניצול מועיל של אפר פחם במקום סילוקו כפסולת

 .בעקרונות פיתוח בר קיימא, לצרכים כלכליים וסביבתיים

מושים והן מצד תשתיות הן מצד השי, התאמת התוכנית –עדכון תוכנית האב לאפר פחם 
 .כושר ייצור חשמל  מפחם לגז טבעיבפיתוח הסבת הדגש ל, האחסון

 שימושי אפר פחם בקרה סביבתית של
תפיסת העולם של  –בקרה סביבתית של אפר מנקודת המבט של היצרנים והמשתמשים 

 ב ובאירופה על התנאים ההכרחיים להבטחת מיצוי פוטנציאל התועלת "ארגוני האפר בארה
 .באפר פחם בשימושיו

עיקרי הצעה עדכנית של התקנות לאור  –תקנות סביבתיות לשימושי אפר בישראל 
 .בניסיון היישומי ובנהלי הרישוי, התפתחויות בידע המקצועי

 מזהמיםשטיפת 
 רגולציה של שימושי אפר פחם

גדרה בחינת שינוי הה –ב "רוויזיה בעקרונות חקיקת הבקרה על אפר הפחם ושימושיו בארה
בפיקוח , בהטמנה" פסולת מסוכנת: "הקיימת של אפר בתקנות הפסולת בתלות בייעודו

 .בפיקוח מדינתי, בשימושים מועילים בכפוף לתנאים סביבתיים" פסולת בת השבה"; פדרלי

ניצול  –שימושי אפר פחם במבחן תקנות הפסולת האירופיות ומנגנוני הבקרה הסביבתית 
הן בהשבה מאתרי הטמנה , אפר הן כמוצר לוואי תהליכימרבי בפיתוח בר קיימא של 

 .בכפוף לבקרה סביבתית בכלים הקיימים בתקנות הפסולת, ואחסון

 ניטור מזהמים בשימושי אפר
שיטות המאמצות את העקרונות  – USEPAי "פיתוח שיטות חדשות לבדיקת תשטיפים ע

ליים להם נחשף האפר שפותחו בתקינה האירופית האמורות לשקף את תנאי הסביבה הריא
 .בשימושיו השונים

 .ממצאי אנליזות רב שנתיות –ריכוזי יסודות קורט באפרים ישראליים 

התוויית עקומות ריכוזי יסודות בתשטיפים בתלות  – pHDTאפיון אפרים ישראליים בשיטת 
 .ככלי בסיסי להערכת סיכוני זיהום תלויי סביבה pH -ב

 בקרקעתנאים סביבתיים לשימושי אפר 
 .הסביבתיים המשודרגיםהצעת התנאים 
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נהלים וערכים מרביים תלויי יישום  –נהלי ניטור המותאמים להצעת התנאים העדכנית 
 .לריכוזי מזהמים בתשטיפים

 תוכנית המשך
 .הצעות למחקר המשך ולאפיון מערך הבדיקות הנדרש להרחבת בסיס המידע

 
 חשיפה לקרינה

 בקרת חשיפה לקרינה
סקירת ההנחיות העדכניות שהתפרסמו במהלך  –הנחיות בינלאומיות לבקרת חשיפה לקרינה 

 .המיוחס לנזק הנגרם מחשיפה לרדון ובנותיושל מקדם המנה לרבות הכפלת הערך , 2011

המחייבת הקמת  2011סקירת הגרסה העדכנית משנת  –תקנות אירופיות לבקרת חשיפה לקרינה 
 .בכלל זה החשיפה לקרינה ממוצרי בנייה, נה במדינות הקהילהמערכות לבקרת החשיפה לקרי

 חשיפה לקרינה בשימושי אפר פחם
סקירה כוללנית של רמת  –הערכת החשיפה של הציבור בישראל לקרינה מייננת ממקורות טבעיים 

לרבות , בכלל זה מחומרי הבנייה החדישים, הקרינה הטבעית שמקורה בסביבה ובמעשי ידי אדם
ח "שנערכה לאחרונה כהשלמה לדו, המועשרים יחסית ביסודות רדיואקטיביים, אפר פחם

UNSCEAR  וחישוב החשיפה הממוצעת לאדם מן הציבור, 2000משנת. 

מחליף חלקי של חול וצמנט בתערובות בטון על פי  –ניצול אפר פחם בתעשיית הבטון בישראל 
 .התקינה העדכנית לצמנט ולבטון ושיטות הבנייה החזויות

סקירת תרומת האפר לחשיפה לקרינה  –רת החשיפה לקרינה הנגרמת מאפר הפחם בשימושיו בק
 .השוואת המקרה הישראלי למקובל בעולם. בשימושיו ומנגנוני הבקרה הנדרשים והקיימים

 שפיעת רדון ממוצרי בנייה
תיאור השיטה לקביעת שפיעת  –השיטה ההולנדית למדידת השפיעה והערכת החשיפה לרדון 

העומדים בבסיס התקן ההולנדי לבקרת החשיפה לקרינה ממוצרי , הרדון ומודל הערכת החשיפה
 .בנייה

תיאור השיטה ומודל ההערכה  –השיטה הישראלית למדידת השפיעה והערכת החשיפה לרדון 
 .תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה – 5098. י.בבסיס התקן הישראלי ת

 לקרינה ממוצרי בנייהתרומת אפר הפחם 
ממצאים מצטברים של בדיקות להערכת השפעת אפר פחם על הקרינה  –ממצאי המחקר בישראל 

חישוב תרומת האפר לחשיפה לקרינה בהתייחס . בכלל זה על השפעתו על שפיעת הרדון, מבטון
 .לערך המעודכן המיוחס לחשיפה לרדון

יקות קרינה מקבילות מדוגמאות בטון ממצאים השוואתיים של בד –נתוני המדידות בהולנד 
 .ל בערך המעודכן לרדון"חישוב כנ. בהולנד NRGישראליות במעבדת 

 תוכנית המשך
 .מחקר המשך ואפיון מערך הבדיקות להרחבת בסיס המידע

 .המלצות לשיפור תקן הקרינה ממוצרי בנייה
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