היבטי בריאות תעסוקתית של קוורץ באפר פחם מרחף ביטומני הנוצר בישראל
2009
תרגום המאמר שהוכן ע"י ד"ר יעקב נתן ,ד"ר אריאל מצגר ,ד"ר אשר פרדו ומיכאל דבורצ'ק
Occupational health aspects of quartz in bituminous coal fly ash in Israel, 2009

תקציר
קוורץ ( )-quartzהוא הצורה המינרלוגית הנפוצה ביותר של סיליקה )צורן דו-חמצני) בטבע ,והצורה
המינרלוגית היחידה של סיליקה המצויה בריכוזים משמעותיים בפחם ובאפר פחם .מאחר וחשיפה לקוורץ
עלולה לגרום למחלות ריאה ,חשוב לאפיין את ריכוז הקוורץ שפעיל מבחינה ביולוגית בחלקיקים במקטע
בר-נשימה בכדי להעריך את השפעותיו על העובדים .אפיון זה נדרש ,מכיוון שרק חלקיקי האפר האלה
יכולים לגרום למחלות דרכי הנשימה כגון סיליקוזיס (.)silicosis
בדומה למה שדווח במחקרים בהולנד ,מצאנו שעבור אפר פחם ישראלי ,ריכוז הקוורץ בפרקציית האפר
בר-נשימה נמוך באופן ניכר מריכוזו באפר מרחף גולמי (המתקבל מממגורות) .למרות ששיטת הX-Ray -
 Diffractionהיא הכי מדויקת לבדיקת ריכוז קוורץ בדוגמאות מינראליות ,שיטה זאת איננה מתאימה
להבחין בין חלקיקי קוורץ מצופים לבין אלה שאינם מצופים .לעומת זאת ( SEMמיקרוסקופ אלקטרוני
סורק) ,אף שהיא שיטה פחות מדויקת ,מאפשרת הבחנה בין שני סוגי הקוורץ .תוצאות ניסויינו מראות כי
רוב חלקיקי הקוורץ במקטע האפר בר-נשימה מצופים ע"י שכבה של אלומינו-סיליקטים אמורפיים,
בדומה לתוצאות שהתקבלו ע"י חוקרים אחרים בעולם .חלקיקי קוורץ המצופים אינם חשודים בגרימת
סיליקוזיס.
למרות תוצאות המחקרים העדכניים ,אפר מרחף עדיין מסווג בארץ עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה כ"אבק
מזיק" בגלל נוכחות הקוורץ שנחשב כגורם לסיליקוזיס .בהתאם לכך ,עובדים בתחנות כח פחמיות
נחשבים כבעלי סיכון לחשיפה לסיליקה גבישית חופשית ,ובהתאם לכך חובה לבדוק חשיפה של עובדים
אלו לאבק המכיל סיליקה פעמיים בשנה .סיכום הממצאים במשך ארבע שנים ( )2009-2006מראה כי
רמות החשיפה לסיליקה נמוכות מאד .לאור התוצאות המחקר ועבודות אחרות שפורסמו לאחרונה
בספרות ,יש לבחון מחדש את סיווג אפר הפחם כ"אבק מזיק" המופיע בתקנות בטיחות בעבודה
הישראליות.

 .1מבוא וסקר ספרות
 – 1.1קוורץ בפחם ובאפר פחם ואבק מרחף בתחנות כח פחמיות
"סיליקה" מתייחסת למרכיב הכימי צורן דו-חמצני  SiO2שיכול להופיע בצורה גבישית או אמורפית.
סיליקה גבישית מופיעה בטבע בשמונה צורות ( - polymorphsגבישים בעלי אותו הרכב כימי בעלי מבנה
קריסטלוגרפי שונה stishovite ,coesite ,keatite ,cristobalite ,tridymite ,-quartz ,-quartz :ו

 .]3 ,2 ,1[ moganiteקוורץ (מונח שישמש לייצג לצרכי נוחות את המרכיב  -quartzבמסמך הזה) הוא
צורת צורן דו-חמצני הנפוצה ביותר בטבע והוא גם הצורה היחידה שזוהתה בריכוז משמעותי בפחם ובאפר
פחם .קוורץ בצורת קריסטובליט זוהתה במקרים בודדים בפחם [ ]5 ,4אך לא באפר פחם .חשיפה ל"קוורץ
חופשי" ידועה לגורם מחלות בדרכי הנשימה כגון צורנת  -סיליקוזיס בלועזית [ .]7 ,6בנוסף לכך" ,אבק
סיליקה גבישית" מסווג ע"י  )Institute Agency for Research on Cancer( IARCתחת  - Group 1גורם
מסרטן .אולם ,על אף סיווג זה ,אבק פחם מסווג תחת ( Group 3לא ניתן לסיווג כמסרטן לאדם) [.]8
קוורץ מצוי בפחם ובאפר פחם והינו אחד המרכיבים בעלי רעילות פוטנציאלית החשובים ביותר בפחם
ובאפר הכלול באירוסולים .לפיכך חשוב לדעת את ריכוזו בפחם ובאפר המרחף ]9[ Sakurvos et al. .מצאו
שריכוז הקוורץ בפחמים אוסטרליים נע בין  0.9%ל ,3.9% -עם ממוצע של  .1.8%ריכוזים דומים נמצאו
בפחמים מסוג  Argonne Premiumמארה"ב ,ונעו בין  0.3%ל 3.0% -עם ממוצע של  .]10[ 1.5%בשבע
דוגמאות של פחם מס 6 .ממכרה הפחם  Jungerאשר בסין [ ,]11ריכוזי הקוורץ נעו בין  0.2%ל 4.5% -עם
ממוצע של  .1.5%ריכוזים דומים נמצאו בפחמים קולומביאניים ,בין  1.14%ל 4.2% -עם ממוצע של 2.5%
[ ]13[ Meij .]12מצא שתכולת הקוורץ נעה בין  0.5%ל 7% -בפחמים הנשרפים בתחנות כח בהולנד ,עם
ממוצע של .2.6%
הדיווחים שמופיעים בספרות על ריכוזי קוורץ באפר פחם מבוססים בדרך כלל על בדיקות שבוצעו על
דוגמאות "אפר מרחף גולמי" שנאספו מהממגורות בתחנות הכח ,ולא על דוגמאות אבק אפר פחם
שנאספות מהאוויר ( )airborne dustאו על החלקיקים השייכים למקטע בר-נשימה .חשוב להדגיש שרק
הקוורץ באבק בר-נשימה רלוונטי ,מאחר ואלה החלקיקים שחודרים לתוך הריאות ומשפיעים ממש על
בריאות העובדים .למשל החוקר ההולנדי  Meijמדווח כי ריכוזי הקוורץ באפר מרחף שנוצר במדינה הזאת
נע בתחום  3-14%עם ממוצע של ( 9%ממוצע זה נחשב גבוה באופן חריג ,כנראה בשל תכולת אפר נמוכה
בפחמים אלו ) ,זאת על בסיס בדיקות שבוצעו על דוגמאות אפר שנלקחו מהממגורות [ .]13החוקר מדגיש
באותו מאמר שריכוז הקוורץ במקטע האפר בר-נשימה הנו הרבה יותר נמוך מזה שנמצא באפר הגולמי,
ושיותר ממחצית מריכוז הקוורץ במקטע הזה נמצאת מצופה בחומר זכוכיתי אמורפי .חשיפה לחלקיקים
אלו אינה גורמת לסיליקוזיס .שאיפה לריאות היא הדרך העיקרית של חשיפה לחלקיקי אפר פחם
מהאוויר ,לכן חיוני לבדוק את ריכוז הקוורץ במקטע בר-נשימה של חלקיקי האפר .החלקיקים האלה
מספיק עדינים (גודל מתחת ל )10 m -כדי לחדור לאזור חילופי האוויר בדרכי הנשימה ,עמוק בתוך
הריאות .הגדרת חלקיקים בני נשימה במאמר זה היא המקובלת בתחום הגהות התעסוקתית .לפי ה-
 )American Conference of Governmental Industrial Hygienists( ACGIHלדוגמא ,חלקיקים בני
נשימה נחשבים ככאלה קטנים מקוטר אירודינמי  ,7 µmעם נקודת חיתוך ב .]14[ 4.0 m -סיווג אחר של
חלקיקים מרחפים מקובל בתחום איכות הסביבה רואה בחלקיקים העדינים קטנים מ)PM 2.5( 2.5 m -
כבעלי השלכות בריאותיות המשמעותיות ביותר ,ואולם לשינוי זה בהגדרה אין השפעה על ממצאי עבודה
זו.
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סקירת  )National Institute for Occupational Safety and Health ( NIOSHהציגה סיווג של תעשיות
שבהן מועסקים עובדים עם חשיפה פוטנציאלית לקוורץ .בזמן שעובדי מכרות פחם כלולים ברשימת
העובדים עם חשיפה פוטנציאלית לקוורץ ,העובדים בתעשיות הקשורות לייצור ושימוש באפר פחם אינם
מסווגים כאלה [ .]3באופן דומה ,הסקירה של  IARCעל סיליקה מתייחסת לעובדי מכרות פחם כעובדים
עם חשיפה פוטנציאלית לקוורץ בר-נשימה ,בזמן שעובדי התעשיות הקשורות לייצור ושימוש באפר פחם
לא מוזכרים בקטגוריה הזאת [ .]8בסקירה נוספת המוקדשת לנושא הרעילות והסיכונים הבריאותיים של
אפר פחם Borm ,קובע שעובדים חשופים לאפר פחם אינם נפגעים ע"י מחלות הנובעות מחשיפה לקוורץ
[ .]15ניתן למצוא עוד מחקרים אחרים שקובעים ,כי אף שקוורץ נוכח באפר פחם ,הוא לא גורם להשפעות
הבריאותיות המוכרות של "קוורץ חופשי" [לדוגמא  .]16קיימים מספר הסברים להעדר השפעות
הבריאותיות המזיקות )1( :ריכוז הקוורץ בחלקיקים במקטע בר-נשימה נמוך במידה ניכרת מריכוז
הקוורץ בחלקיקים הגדולים יותר [ )2( ,]17 ,13רוב חלקיקי הקוורץ המועטים במקטע החלקיקים הקטנים
מכוסים ע"י שכבה של אלומינו-סיליקטים אמורפיים שמונעת התבטאות של רעילות הקוורץ [)3( ,]19 ,18
רעילות חלקיקי הקוורץ קשורה לאתרים פעילים על פני חלקיקי הקוורץ ואתרים כאלה חסרים בקוורץ
המצוי באפר פחם [.]21 ,20
יחד עם זאת ,מחקר בתחום הגהות התעסוקתית שבחן את החשיפה של עובדים בתחנות כח לאבק המכיל
סיליקה גבישית ,מצא שעובדים אלו עלולים להיחשף לריכוזים החורגים מהסף המותר [ .]22הונח במחקר
כי כל הקוורץ בחלקיקי האפר המרחף (שנבדק ב )XRD -פעיל ביולוגית ולא בוצעה ההבחנה המבוססת
היטב בין ההשפעות הבריאותיות של חלקיקי הקוורץ המצופים והלא מצופים .בנוסף ,ממצאי המחקר
נשענו על חשיפת עובדים לאבק בריכוזים חריגים ,למשל במהלך פעילויות תחזוקה שאינן מייצגות את
הפעילות הרגילה בתחנת הכח.

 – 1.2תקני גהות תעסוקתית בארץ ובעולם
תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק) ,תשמ"ד – 1984
(עדכון אחרון ב ,)2000 -עדיין מסווגות אפר פחם כאבק מזיק בגלל החשד לגרימת סיליקוזיס ,כתוצאה
מנוכחות סיליקה גבישית בצורת קוורץ .סיווג זה איננו מתחשב בריכוז הקוורץ באבק ,ותקף אפילו אם
ריכוז הקוורץ נמוך מ 1% -במקטע בר נשימה של אפר מרחף .בהתאם לתקנות המוזכרות לעיל ,עובדי
תחנות הכח בישראל המעורבים בטיפול באפר פחם מסווגים כעובדים עם חשיפה פוטנציאלית לסיליקה
גבישית חופשית .לפיכך ,חברת החשמל מבצעת ניטור של ריכוזי האבק המכיל סיליקה גבישית חופשית
בסביבת העבודה ,בתדירות של פעם בחצי שנה .לפי הנחיות שניתנו ע"י המעבדה הארצית לגהות
תעסוקתית במשרד התמ"ת [ ,]23בוחנים את תוצאות הניטור ביחס לספי החשיפה המרביים המותרים -
 - )Threshold Level Values( TLVשנקבעו לריכוזי סיליקה גבישית חופשית באוויר בישראל .בהתאם
להנחיות הנ"ל ,יש לבצע פעם בשנה בדיקת סיליקה גבישית חופשית בדגימת אבק מייצגת .ערכי הTLV -
שנקבעו לריכוזים משוקללים במהלך  8שעות ( )Time Weighted Average- TWAהינם  0.3 mg/m3לגבי
כלל האבק ו 0.1 mg/m3 -לגבי אבק בר-נשימה.
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ניתן למצוא מקור מידע חשוב נוסף להשפעות הבריאותיות של אפר פחם בגיליונות הבטיחות (- MSDS
 ,)Material Safety Data Sheetsהמצורפות למשלוחי אפר בחלק מהמדינות המפותחות בעולם .במדינות
אירופאיות כמו בריטניה וגרמניה ,מצוין בגיליונות הבטיחות שהוכנו עבור אפר פחם מרחף ותחתית כי הם
אמנם מכילים סיליקה גבישית ,אבל עם רוב הקוורץ עטוף בפאזה זכוכיתית .לפי הגיליונות האלה ,אבק
אפר פחם לא מוגדר כאבק מזיק ( )Toxic Dustאלא כאבק מטריד (מכונה  Nuisance Dustבאירופה ו-
 Particles Not Otherwise Specified - PNOSבארה"ב) .לדוגמה לפי גיליונות הבטיחות שפורסמו
בבריטניה [ ]24ובגרמניה [ ,]25ניתנת הנחייה להשוות את חשיפת העובדים לאבק אפר פחם לערכי סף
המשמשים במדינות האלה כערכי סף עבור אבק מטריד.

 .2שיטות וניסויים
 – 2.1ניטור ודיגום אבק בתחנת הכח "אורות רבין"
 – 2.1.1ניטור חצי שנתי של חשיפת עובדים לסיליקה גבישית
תחנות הכח הפחמיות בישראל הן "אורות רבין" ו"רוטנברג" .נעשה בהן שימוש באותו סוג פחם,
ביטומני מיובא ,והייצור שלהן עמד על כ 61% -מסה"כ הייצור ב .2010 -כפי שצוין בסעיף  ,1.2על פי
תקנות הבטיחות התעסוקתית בעבודה ,אבק אפר פחם מרחף נחשב אבק מזיק ,ובהתאם לכך יש
חובה לבדוק חשיפה של עובדי תחנות הכח (עם חשיפה פוטנציאלית לאפר פחם) לאבק המכיל סיליקה
פעמיים בשנה .בכל ניטור נבדק ריכוז האבק ב 25 -נקודות בהן מונח כי העובדים שואפים אבק אפר
פחם .הבדיקות מבוצעות ע"י דוגמים לאבק כללי ואבק בר נשימה (עם ציקלון -ראה סעיף ,)2.1.2
למשך  8שעות לערך .שיטות הדיגום מבוססות על השיטות של  .NIOSHבכל שנה נבדק ריכוז הקוורץ
בדוגמת אפר מרחף בשיטת  XRDבמעבדה לשירותי מחקר אנליטי באונ' בן-גוריון .לכל מועד ניטור
ולכל סוג אבק ,חלק מהדוגמים היו נייחים (דוגמי שטח) בעוד היתר הוצמדו לעובדים (דוגמים
אישיים).
 – 2.1.2דיגום אבק אפר מרחף לצורך השוואת ריכוז סיליקה במקטע בר שאיפה ובר נשימה
בנוסף לניטור חצי שנתי של חשיפת עובדים לסיליקה ,נאספו דוגמאות אבק בתחנת הכח "אורות
רבין" כדי לבדוק בנפרד את ריכוז הקוורץ במקטעי בר שאיפה ובר נשימה של האבק .הן נאספו בגובה
 2מ' מעל פני הקרקע במבנה שבו מבוצעת העמסת אפר מרחף למכליות כביש (מתחת לממגורות),
בתקופה נובמבר  -דצמבר  .2008אבק נדגם מהאוויר באמצעות משאבות של דוגמים אישיים מחברת
 .SKC Inc.דיגום מקטע האבק בר-שאיפה ( )Inhalable Dustבוצע בפילטרים מ PVC -שקולים
מראש (גודל נקבובי  ,5 µmקוטר  )25 mmבאמצעות דוגמים מסוג  ,IOMשקולטים חלקיקים קטנים
מקוטר אירודינמי  ,200 µmעם נקודת חיתוך ב( 100 m -ספיקת עבודה מכוילת  .)2.0 l/minדיגום
מקטע האבק בר-נשימה בוצע בפילטרים מ PVC -שקולים מראש (גודל נקבובי  ,5 µmקוטר )37 mm
באמצעות דוגמים עם ציקלון מאלומיניום בספיקת עבודה מכוילת של  ,2.5 l/minלפי תקן הדיגום
לקליטת חלקיקים קטנים מקוטר אירודינמי  ,7 µmעם נקודת חיתוך ב .4.0 m -הוצבו ארבעה
דוגמים בכל אחת משתי נקודת הדיגום ,שניים מסוג  IOMושניים עם ציקלון .סה"כ התקבלו שמונה
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דוגמאות ,מחציתן מאבק בר-שאיפה ומחציתן מאבק בר-נשימה .דוגמאות האבק מהאוויר בצרוף
דוגמת אפר מרחף גלמי שנאספה מהממגורה נשלחו לבדיקת סיליקה במעבדה EMSL Analytical
 laboratoryב( New Jersey ,Wesmont -ארה"ב).
 – 2.1.3דיגום אפר מרחף מהממגורות לבדיקות מיקרוסקופיות ואחרות במכון הגיאולוגי
דוגמאות אפר מרחף נאספו מהממגורות בתחנת הכח "אורות רבין" כדי לבצע את בדיקות אפיון
החלקיקים במכון הגיאולוגי (סעיף  2.2.2להלן) ,בזמן שריפת שני מקורות פחם ,קולומביאני ודרום
אפריקאי .כל דוגמה מורכבת ייצגה שריפת מקור פחם יחיד ,והוכנה מערבוב  10תתי-דוגמאות
שנאספו בהפרש של חצי שעה .כל דוגמה חולקה לשתי פרקציות על פי גודל 20-40 m :ומתחת ל-
.10 m

 – 2.2שיטות אנליטיות
 – 2.2.1שיטת XRD
דיפרקציה של קרני  )XRD( Xהיא השיטה הכי מקובלת והכי מדויקת לבדוק ריכוז קוורץ במוצקים.
זאת גם השיטה המומלצת במקרה של פחם ואפר פחם [ ,]22 ,13 ,10 ,9וכן לאבק נישא באוויר .הבעיה
היא שבמקרה של אפר פחם ,רוב חלקיקי הקוורץ מצופים ע"י שכבה של אלומינו-סיליקטים ומסיבה
זאת אינם פעילים ביולוגית ,אך בכל זאת מזוהים ע"י  XRDכ"קוורץ "פעיל" ,ולכן הם נכללים
בריכוז הקוורץ שמופיע על דו"ח הבדיקה .ריכוז הסיליקה הגבישית נבדק בכל דוגמאות האבק
המוזכרות בסעיף  2.1.2במעבדה EMSL Analytical Laboratory Inc.בארה"ב לפי השיטה התקנית
 .]26[ NIOSH 7500לפי השיטה הזאת ,ריכוז הסיליקה הגבישית נבדק בשיטת  XRDאחרי הכנה
מתאימה של הדוגמה .דוגמה של אפר גולמי (אפר מרחף מהממגורה) נכללה בקבוצת הדוגמאות
לצורך השוואה.
 – 2.2.2בדיקות מיקרוסקופיות ומיפוי של יסודות כימיים
השימוש במיקרוסקופ אלקטרוני סורק ( ,)Scanning Electron Microscopy – SEMבפרט ב-
 )Computer Controlled SEM( CCSEMמשולב עם )Energy Disperse Spectrometry( EDS
מוצע בספרות כשיטה מוצלחת לבדיקת קוורץ באפר פחם [ .]29 ,28 ,27 ,17למרות שזו שיטה פחות
מדויקת מ ,XRD -היא מתאימה יותר בגלל היכולת להבחין בין שתי צורות הקוורץ" ,מצופה" ו"לא
מצופה" עם יתרון נוסף של אפיון מידות החלקיקים .במכון הגיאולוגי בוצעו בדיקות של דוגמאות
אפר ב SEM -מדגם  Jeol JSM 840משולב עם האביזר האנליטי  .)EDS( Link 10000הדוגמאות
הוכנו לבדיקה כאבקה מפוזרת ,לאחר הפרדת דוגמת אפר גולמי לשני מקטעים ,חלקיקים גדולים עם
קוטר  20-40 µmוחלקיקים קטנים עם קוטר קטן מ .10 µm -צילמנו מיקרוגרפים מסוג SE
( )Secondary Electronשמתאימים לצפיית המורפולוגיה והגודל של החלקיקים ומיקרוגרפים מסוג
 )Back-Scattered( BSשמתאימים להבחנה בין חלקיקים עם יסודות "כבדים" ו"קלים" .לצורך
המחקר הופעלה התוכנה שנקראת  ,Dijimapשמציגה על המסך יחד מיקרוגרף  ,SEמיקרוגרף BS
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ומיפוי סמי-כמותי של ריכוזי יסודות נבחרים .בנוסף ,הרכבם הכימי של מספר חלקיקים נבדק בצורה
כמותית ע"י  SEM X-Ray non-dispersive analysisעבור היסודות O, Na, Mg, Al, Si, K, Ca,
.Ti, Fe

 .3תוצאות הניסויים
 – 3.1תוצאות הניטור ודיגום האבק בתחנת הכח "אורות רבין"
סיכום של תוצאות הניטור בחשיפת העובדים לסיליקה בתחנת הכח "אורות רבין" ניתן בטבלה .1
יודגש כי ריכוז הסיליקה באוויר התקבל מתוך משקל האבק שנאסף בפילטר ,תוך שימוש בXRD -
לבדיקת ריכוז הקוורץ .כפי שצוין מוקדם יותר בסעיף  ,1.2הניטור בוצע בהתאם להנחיות משרד
המסחר והתעסוקה ,ולפיכך יש להשוות את ריכוזי הסיליקה באוויר לערכי  TLVעבור סיליקה
גבישית באוויר (ריכוז משוקלל במהלך  8שעות 0.3 mg/m3 :לגבי כלל האבק ו 0.1 mg/m3 -לגבי אבק
בר-נשימה) .המידע המוצג בטבלה  1מראה בבירור שגם בהנחה שמרנית זו ,חריגות מה TLV -הינן
נדירות למדי במהלך  4שנות ניטור .מתוך  118דוגמאות ,נמצאה חריגה אחת בלבד מהTLV -
לסיליקה בכלל האבק; ומתוך  69דוגמאות ,נמצאו  3חריגות בלבד מה TLV -לסיליקה באבק בר-
נשימה .משמעות הדבר היא שריכוזי האבק שעובדים בתחנת הכח "אורות רבין" נחשפים אליהם
הינם נמוכים.
טבלה  :1סיכום תוצאות הניטור שבוצע במסגרת בדיקת חשיפת עובדים בתחנת הכח "אורות רבין"
לסיליקה גבישית במהלך 2006-2009
שנה

דוגמאות "נייחות"
מס' דוגמאות

דוגמאות אישיות

מס' חריגות מה-

מס' דוגמאות

TLV

מס' חריגות מה-
TLV

אבק כללי
2006

29

0

2

0

2007

29

0

4

0

2008

24

0

4

0

2009

21

1

5

0

כלל
התקופה

103

1

15

0

אבק בר נשימה

6

2006

15

0

4

0

2007

14

2

1

0

2008

15

0

4

0

2009

12

0

5

1

כלל
התקופה

55

14

2

1

* ערכי ה TLV -לסיליקה גבישית :לכלל האבק –  ;0.3 mg/m3לאבק בר-נשימה – .0.1 mg/m3

 – 3.2השוואה בין ריכוז קוורץ במקטע בר-שאיפה ובר-נשימה
ניתן לראות בטבלה  2את תוצאות בדיקות ריכוז הקוורץ (ב % -על בסיס משקלי) בדוגמאות האבק
שנאספו בתקופה נובמבר  -דצמבר  ,2008שהתקבלו במעבדה  EMSLבארה"ב .בדוגמאות האלה
שנלקחו מהאוויר ,ריכוז הקוורץ הינו בתחום  .2.3-4.3%לפי הנתונים האלה ,נמצא שריכוזי הקוורץ
שמתקבלים ע"י  XRDלדוגמאות אבק מהאוויר נמוכים מזה שנמצא באותה שיטה לדוגמת אפר
גולמי ( .)5.0%בנוסף מהתוצאות עולה כי ריכוז הקוורץ הממוצע בחלקיקי אפר הקטנים (בממוצע
 2.7%באבק בר-נשימה) מעט נמוך מריכוזו בחלקיקי האפר הגדולים יותר מאותן נקודות דיגום
(בממוצע  3.3%באבק בר-שאיפה) .התוצאות האלה ,מבוססות על הניטור שבוצע בארץ ,מתאימות
לתוצאות המחקרים המוזכרים בפרק  .1ריכוזי הקוורץ הנמוכים המאפיינים את החלקיקים במקטע
הבר-נשימה ,שבהם רוב הקוורץ מצופה בשכבה אלומינו-סיליקטית ללא השפעה סיליקוטית,
מצביעים על כך שכמו במדינות המפותחות האחרות בעולם ,אבק אפר פחם מרחף צריך לקבל בארץ
סיווג של אבק מטריד ולא של אבק מזיק.
טבלה  :2ריכוז קוורץ בדוגמאות אבק אפר פחם
מס' דוגמה

ריכוז קוורץ ()%

מקטע אבק בר-שאיפה
3.3
3.2
2.3
4.3

1
2
3
4

מקטע אבק בר-נשימה
2.5
2.8
2.7
2.9

5
6
7
8

אפר מרחף גולמי
9

5.0

 – 3.3תוצאות בדיקות אפיון חלקיקי אפר מרחף במכון הגיאולוגי
 – 3.3.1תוצאות בדיקות בXRD -
בוצעה הפרדה בין שני מקטעים על דוגמאות האפר שהתקבלו מהממגורות :חלקיקים גדולים עם
קוטר  20-40 µmוחלקיקים קטנים עם קוטר קטן מ .10 µm -בדיקות ה  XRDבוצעו על החלקיקים
משני המקטעים האלה עבור אפר מרחף שנדגם בזמן שריפת הפחם הקולומביאני ,La Loma
המתאפיין בריכוז קוורץ גבוה במיוחד (כ .)8% -לצורך השוואה בוצעה בדיקת סיליקה ב XRD -גם על
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מקטע אחד (קטן מ )10 µm -של אפר מרחף שהתקבל משריפת הפחם הדרום אפריקאי ,AKD
בידיעה שריכוז הקוורץ בפחם הזה הינו טיפוסי יותר (כ.)4% -

איור  :1דיפרקטוגרמות  X-Rayשל שלוש דוגמאות של אפר מרחף שהתקבל משריפת פחם משני
מקורות La Loma ,מקולומביה ו AKD -מדרום אפריקה La Loma I .מציין מקטע החלקיקים
הקטנים מ La Loma II ,10 µm -מציין מקטע החלקיקים עם קוטר  AKD ,20-40 µmמציין מקטע
החלקיקים הקטנים מ - M .10 µm -מוליט - Q ,קוורץ - C ,קלציט.
____________________________________________________________
באיור  1רואים בבירור שעבור האפר המתקבל משריפת פחם  ,La Lomaריכוז המינרלים הגבישים,
בפרט הקוורץ ,נמוך יותר בצורה מובהקת במקטע החלקיקים הקטנים בהשוואה למקטע החלקיקים
הגדולים יותר .ניתן לחשב באופן סמי-כמותי את ריכוזי הקוורץ בשתי הפרקציות7 ± 2% :
לחלקיקים הגדולים לעומת  1.5 ± 1%לחלקיקים הקטנים .לגבי מקטע החלקיקים הקטנים של האפר
המתקבל משריפת פחם  ,AKDלא ניתן להבחין בפיק של קוורץ בדיפרקטוגרמה .זאת אומרת
שריכוזו נמוך מ  .0.5%הפיק הרחב שהתקבל לאפר זה מעיד שהוא מכיל חומר אמורפי בעיקר.
 – 3.3.2תוצאות בדיקות בSEM -
צילמנו מיקרוגרפים מסוג  )Secondary Electron( SEכדי ללמוד על המורפולוגיה של החלקיקים
ומיקרוגרפים מסוג  )Back-Scattered( BSכדי לקבל מידע איכותי על ההרכב הכימי של החלקיקים.
השיטה הזאת מספקת הבחנה מבוססת על המשקל היחסי של היסודות :היסודות הכבדים גורמים
לפיזור גדול יותר של האלקטרונים ,לכן הם נראים בהירים יותר על המיקרוגרפים .החלקיקים
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הבהירים מכילים בדרך כלל בעיקר  Feו/או  ,Caהכהים יותר  Siו .Al -דוגמה של מיקרוגרף SE
מוצגת באיור  2ודוגמה של מיקרוגרף  BSבאיור  .3באיור  2ניתן לראות את הצורה הספרית של
חלקיקי האפר המרחף (סנוספרות) .באיור  3ניתן לעשות אבחנה איכותית בין החלקיקים על בסיס
הכימיה שלהם .לרוב החלקיקים גוון כהה כי הם מכילים בעיקר אלומינו-סיליקטים ,חלקיקים בגוון
הבהיר ביותר מכילים בעיקר ברזל ,ואלה בגוון ביניים מכילים קלציום אלומינו-סיליקטים.
בנוסף ,השתמשנו בתוכנה  Dijimapכדי לקבל מידע סמי-כמותי על ההרכב הכימי של החלקיקים.
תמונות המתקבלות ע"י  Dijimapשמתייחסות למקטע החלקיקים הקטנים מ 10 µm -ולמקטע
החלקיקים עם קוטר  20-40 µmמוצגות באיורים  4ו ,6 -בהתאמה .התוצאות מאשרות שהחלקיקים
מכילים ריכוזים גבוהים של  Siו Al -ולעתים ריכוזים גבוהים של  .Caתמונות  SEמוגדלות של
חלקיקים מה Dijimaps -משני המקטעים מוצגות באיורים  5ו .7 -טבלה  3מציגה תוצאות כמותיות
של הריכוזים היחסיים של היסודות  O, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Feבחלקיקים בודדים במקטע
האפר הקטן מ 10 µm -ובמקטע האפר עם קוטר .20-40 µm

איור  :2מיקרוגרף מסוג  )Secondary Electron( SEשל חלקיקי אפר מרחף טיפוסיים (סנוספרות).
____________________________________________________________
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איור  :3מיקרוגרף מסוג  )Back-Scattered( BSשל החלקיקים המופיעים באיור .2
____________________________________________________________
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איור  Dijimap :4של חלקיקי אפר מרחף קטנים מ  ,10 µmשמציגה מיקרופגרף מסוג  ,SEמיקרוגרף
מסוג  BSושבע מפות של ריכוזי היסודות  .Na, Mg, Al, Si, S, K, Caהריכוזים מיוצגים ע"י
הצבעים ועוצמתם :כחול (זניח) ,ירוק (בינוני) ואדום (גבוה).
____________________________________________________________
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.

איור  :5מיקרוגרף מסוג  )Secondary Electron( SEהמגדיל את החלקיקים שמופיעים באיור .4
____________________________________________________________
טבלה  :3אנליזות כימיות של חלקיקים נבחרים ע"י :SEM XR Non Dispersive Analysisסה"כ
הריכוזים (מבוטאים ב )% -לכל היסודות נחשב כ  .100%מספרי הדוגמאות מתייחסים לחלקיקים
המסומנים באיור ( 5קטנים מ )10 µm -ובאיור ( 7חלקיקים עם קוטר .)20-40 µm
מקטע עם קוטר 20-40 µm

מקטע קטן מ10 µm -
יסוד/מס'

1

2

3

4

1

2

3

4

O
Na
Mg
Al
Si
K
Ca
Ti
Fe
סה"כ

61.4
4.7
0.6
14.4
15.6
0.8
0.5
0.1
1.8
100

47.7
1.6
1.3
16.9
25.3
1.9
0.7
0.4
4.2

64.1
1.1
0.2
2.3
28.4
0.4
0.1
0.4
3.0

61.8
1.9
1.1
8.3
21.5
1.4
0.6
0.4
3.0

64.4

b.d.l
b.d.l
0.3
35.4
b.d.l
b.d.l
b.d.l
b.d.l

60.7
4.1
1.0
10.8
18.2
0.7
0.6
0.2
1.3

64.4
2.8
1.0
3.6
25.5
0.7
0.6
0.2
1.3

58.8
3.9
0.6
10.0
23.0
1.6
0.5
0.2
1.4

100

100

100

100

100

100

100

 : b.d.lמתחת לסף גילוי
לפי תוצאות בדיקת ההרכב הכימי של חלקיקים המוצגות בחלק הימני של טבלה ( 3חלקיקים קטנים
מ ,)10 µm -רק חלקיק מס'  3מורכב מקוורץ כמעט טהור ,כאשר בשאר החלקיקים ריכוז ה Al -הינו
גבוה מ  ,8.3%מה שמשקף ריכוז ניכר של אלומינו-סיליקטים .אפילו בחלקיק מס'  3ריכוז ה Al -הינו
 2.3%ומעיד על ציפוי הקוורץ בפאזה אלומינו-סיליקטית .בחלק השמאלי של טבלה ( 3חלקיקים עם
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קוטר  ,)20-40 µmרק חלקיק מס'  1הינו מורכב מקוורץ טהור; חלקיק מס'  3הינו גם מורכב בעיקר
מקוורץ אבל מצופה באלומינו-סיליקטים אמורפיים .המורפולוגיה של חלקיק מס'  1אינו אופייני
לאפר מרחף .הרכבו הכימי ,כמוצג בטבלה  ,3מתאים לצורתו הזוויתית ,אופיינית לגבישי קוורץ,
שניתן לזהות במיקרוגרף ( SEMאיור .)7

איור  Dijimap :6של חלקיקי אפר מרחף עם קוטר  ,20-40 µmשמציגה מיקרוגרף מסוג ,SE
מיקרוגרף מסוג  BSושבע מפות של ריכוזי היסודות  .Na, Mg, Al, Si, S, K, Caהריכוזים מיוצגים
ע"י הצבעים ועוצמתם :כחול (זניח) ,ירוק (בינוני) ואדום (גבוה).
____________________________________________________________
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איור  :7מיקרוגרף מסוג  )Secondary Electron( SEהמגדיל את החלקיקים שמופיעים באיור .6
____________________________________________________________

 .4דיון
תחנות הכח המוסקות בפחם בארץ דומות לאלה שפועלות במדינות אחרות בעולם ,והפחמים המיובאים
לארץ דומים לאלה שנמצאים בשימוש במדינות בהן אין מכרות פחם (למשל הולנד) .לכן תכונות האפר
שנוצר בארץ לא ייחודיות או שונות מהתכונות שידועות עבור אפר פחם במדינות האחרות בעולם.
ריכוז הקוורץ ,כמו זה של מרכיבים מינרליים אחרים בפחם ,גבוה יותר באפר מרחף ביחס לפחם ,מאחר
והאפר כולל את כל המרכיבים המינרליים בפחם (החומר שלא ניתן לשריפה) ,ובפרט את כל הקוורץ [.]29
ריכוז הקוורץ משתנה גם בין סוגי הפחם השונים .יחד עם זאת ,ריכוז הקוורץ באפר נמוך בהרבה מהריכוז
הצפוי מזה המחושב מהתרכזות הקוורץ הכלול בפחם .הסיבה לכך היא שבזמן השריפה חלק מהקוורץ
מותך ,ותרכובות סיליקטיות אחרות נוצרות ,רובן תוך שילוב של תחמוצות  ,Alולפעמים גם עם כמויות
קטנות של תחמוצות  Feו/או  .Caחלקיקי הקוורץ הקטנים יותר ,בעלי שטח פנים סגולי גבוה יותר ,הם
יותר ריאקטיביים ,לכן רובם מגיבים עם המרכיבים האלומינו-סיליקטים וגם במידה מסוימת עם חלקיקי
 CaOו Ca(OH)2 -לייצור הפאזות החדשות מהן נוצר האפר בדוד .תופעה זאת מסבירה כנראה את ההבדל
בין ההרכבים המינרלוגיים (בעיקר תכולת הקוורץ) של מקטעי הגודל השונים של חלקיקי האפר ,שלא ניתן
להבחין ביניהם עפ"י אנליזה כימית רגילה .באופן כללי ,חלקיקים טבעיים ממקורות גיאוגניים ( Geogenic
 ,)Sourcesכמו למשל אבק ממכרות פחם או אפר וולקני ,מאופיינים בבדיקות מיקרוסקופיות ע"י צורות
זוויתיות או כמעט זוויתיות .לעומת זאת ,חלקיקי אפר פחם מאופיינים ע"י צורות ספריות ,עם כמות
קטנה של חלקיקים כמעט זוויתיים .לפי תוצאות העבודה הנוכחית ,רוב החלקיקים הקטנים יותר במקטע
הבר-נשימה של אפר פחם הם ספריים ,כאשר חלק ממקטע החלקיקים הגדולים יותר הם זוויתיים או
כמעט זוויתיים.
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בנוסף לריכוז הקוורץ המופחת ,מצאנו כמו במחקרים האחרים בעולם ,כי רוב חלקיקי הקוורץ במקטע
הדק של חלקיקי האפר ( )>10 mמצופים ע"י שכבה של אלומינו-סיליקטים .ויתר על כן ,כפי שצוין
במבוא ,הטמפרטורות הגבוהות השוררות בדוד יכולות לגרום לחוסר פעילות ביולוגית של שטחי חלקיקי
הקוורץ המופיעים באפר ,גם אלה שלא נראים מצופים במבט ראשון [ .]21 ,20הממצאים האלה מסבירים
מדוע העובדים במכרות פחם מסווגים כעובדים חשופים באופן פוטנציאלי לקוורץ ,כאשר עובדים
המעורבים בטיפול באפר פחם בתחנות הכח ובאתרי השימוש באפר פחם לא נכללים באותה קטגוריה [,3
 .]8לפי סיכום סקירתו הספרותית של  Bormבנושא ,מחקרים אפידמיולוגיים שבוצעו על אוכלוסיות של
עובדים חשופים לאפר פחם לא סיפקו עדות להשפעות הבריאותיות האופייניות שידועות עבור עובדי
מכרות הפחם (למשל סיליקוזיס) אלא רק מקרים של הפרעה פיזית של מעבר אוויר בדרכי הנשימה עקב
חשיפה לריכוז חריג של אפר [ .]15ראוי לציין שלא דווח עד היום על מקרה של סיליקוזיס לפי המעקב
הבריאות של עובדי שתי תחנות הכח הפחמיות בארץ.

 .5מסקנות
המידע מסקירת הספרות המקיפה ותוצאות הניסויים שבוצעו על ידינו מראים בצורה ברורה כי אפר פחם
מרחף שנוצר בתחנות הכח בארץ דומה מהיבטי הבריאות התעסוקתית ,כמו מההיבטים האחרים ,לאפר
פחם מרחף שנוצר במדינות המפותחות האחרות בעולם .כתוצאה מכך ,הגדרת אפר המרחף כאבק מזיק,
סוג האבק שחשוד בגרימת סיליקוזיס ,לפי תקנות הבטיחות בעבודה של מדינת ישראל צריכה להיבחן
מחדש ,כדי להתאים את סיווג האפר להנחיות שקיימות במדינות המפותחות האחרות בעולם (למשל
הולנד ,בריטניה וארה"ב) לפיהן אבק אפר מרחף נחשב כאבק מטריד ולא כאבק מזיק.

תודות
עבודת מחקר זאת נתמכה ע"י המכון הגיאולוגי ומנהלת אפר הפחם .אנו מודים מאד לגב' נילי אלמוג על
הכנת האיורים ,ד"ר רוברט פינקלמן וד"ר הנרי פונר על קריאתם והערותיהם המועילות ולגב' בוורלי כץ על
עריכה המדעית הקפדנית.
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