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 הקדמה

 

אפר פחם הוא השארית הנותרת, רובה ככולה מינרלית, לאחר שריפת פחם. כמו כל תוצר של 

יסודות כוזים נמוכים של יר לרבותיסודות, מגוון פחם מכיל הפר אשריפת חמר צמחי, גם 

. יסודות רדיואקטיביים (שיידונו בנפרד)כן ו כבדות מתכות כגון רעיליםכ המוגדריםקורט 

זיהום הקרקע ומקורות מים  של חששב מלוויםבתשתיות ובחקלאות פחם יישומי אפר 

גידולים חדירתם לסביבה וב התפשטותםשטיפתם ומזהמים מן האפר,  שחרורכתוצאה מ

תלוי נמוך והוא  מושכל באפרמוש יבשל ש פגיעה בסביבהפוטנציאל ה. מי תהוםלו חקלאיים

בתכונות הפיסיקליות ו הזמןלאורך יחס הנוזל למוצק על ידי בעיקר בקצב השטיפה הנקבע 

של המדיום המוצק הרלוונטיות . מבין התכונות הפיסיקליות אפר ושל הקרקעוהכימיות של ה

נוזלים ם גודל הגרגר לפיו נקבעת הנקבוביות (אחוז החללים בחומר בה התפלגותיש לציין את 

לתוך גוש החמר  החדירותאת ו ,)ולנוע והתפלגות גודל הנקבובים יכולים לשהות וגזים

 קובעגודל הגרגר . למעבר מים )אפרמוצק (למשל השל ה זמינות, המבטאים את רמת ההמוצק

ספיחה) של מרכיבי השחרור (ואת מידת המגע עם המים ולכן את שטח הפנים הזמין לגם 

זמינות ו מזהם מסיסדיפוזיה של כל ה םמקדבגם הום תלוי יציאל הזפוטנ האפר המסיסים.

של תהליכי נידוף ועיבוי מחדש  על ידיבין השאר לשטיפה נקבעת  המצויים באפר מזהמיםה

נדיף  מרוהחשככל  .בכבשני תחנת הכח פני האפר בתהליך השריפהעל  המזהם הפוטנציאלי

זמין יותר לשטיפה במגע האפר לכן הוא אפר והחלקיקי פני על  מאוחר יותריותר הוא מתעבה 

החלקיקים  עומקנשארים כלואים בנדיפים פחות המצויים בצורונים יסודות . עם מים

חשוב בקביעת גורם האמורפיים בעלי המבנה הזכוכיתי של האפר ואינם זמינים לשטיפה. 

בין האפר  יחסי הגומליןמשפיע על ה pH -א הומידת הזמינות של מרכיבי האפר השונים ה

המזהמים בין  דה רבה את התפלגותיהקובעים במעצמו  בתשטיףעל תהליכים לתשטיף ו

 . יסודות מהאפר לתמיסהה בפרט את מעברוהמוצקה והנוזלית  הפאזות

 

ראקציות פוצולניות גורמות שכן  שלוהפוצולני  אופימושפע מהלסביבה האפר מרכיבי שחרור 

ת כמות אם משתחררתו למעבר מים דרכו. גם ת אווולמעשה אוטמ האפרמבנה לציפוף 

תהום, משום הגיע  למי רובה או כולה תשהדבר  אין פירוש ,יסוד מן האפר מסוימת של

שם הוא עשוי וותת הקרקע קרקע הדרך תווך היסוד על צורוניו השונים עובר בדרכו לשם ש

 . או לשקועפאזה המוצקה למרכיבי ה ספחלהי

 

שיטת ב תוכומהמזהמים  מיצויע"י  אפר נתון ניתן להעריך של סוגפוטנציאל הזיהום את 

ע"י המכון הגיאולוגי מטעם  2007משנת ומבוצעת בדירקטיבה האירופית  שאומצהמיצוי 

במיכל סגור עם  מטולטלהאפר המרחף  ,EN 12457/2 שסימנה. בשיטה זו הפחם מנהלת אפר

 נוסףב .שעות 24למשך  10 -ל 1ביחס מוצק:נוזל של  pH -ללא וויסות המים מזוקקים 
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 ןסיכוהלהערכת  האמריקאי EPA -ע"י ה שאומצה TCLP -ה מבוצעות בדיקות מיצוי בשיטת

עדיין בארץ למיצוי אפר  מקובלת, והמפסולות תעשייתיות חומציות שחרור מזהמיםשל 

אומצה משום  TCLP -. שיטת ה1997U32Tמדעית משנת -ועדה המקצועיתוהחלטת הU32Tבהתאם ל

מגדירה שחריגה מהם יסודות כוזי יררשימת ערכים מרביים לומשום שקיימת ביצועה פשטות 

בעקבות  .בדירקטיבה האירופיתרשימה שכזאת תה קיימת יא היבזמנו ל. מסוכןכחומר 

המליצה הועדה להעדיף את שיטת המיצוי  ,תהליך בחינה ומחקר ממושך שנערך בארץ

 -מאשר שיטת ההסביבתית  טוב יותר את המציאותחקה באופן משום שהיא מ האירופאית

TCLP בה המיצוי נעשה ב- pH רכי העבמציאות שבעוד  ,)4.9( ונמוך קבוע- pH יםתלוי 

 סביבתיים.במשתנים ה

 

מודלים סטטיסטיים שימוש בגם  נעשהאפר מיישומי ההנובעים לצורך הערכת סיכונים 

המבוססים על נתונים שנאספו במשך שנים, בעזרתם ניתן להעריך את מידת שחרור מזהמים 

מתחשבים  הללו מי התהום. המודליםלסביבה ובפרט להסיכון רמת לאורך זמן ואת  אפרמה

יישום אופן , ב)של המזהמים תנועהוה המסיסותעל מידת מצדם המשפיעים (במאפייני האפר 

 תנועת לסביבה ובתנאי הסביבה והקרקע המשפיעים על  וחשיפתמידת ב ,בשטחהאפר 

 מן האפר.  מתמציםהמזהמים ה

 

 והערכה סביבתית  חומראפיון ה

 

עבודת מחקר נרחבת  , בוצעה1997 שנתמדעית של המנהלת מ-ועדה המקצועיתובהנחיית ה

שיטות  ה התאמתבחנונ ,לבדיקת פוטנציאל שחרור המזהמים ממנוולאפיון האפר הישראלי 

שמקורו מפחם שיובא נבדקו דוגמאות מייצגות של אפר מרחף לצורך בדיקה זו. שונות מיצוי 

העבודה פר. אחוז מסל מקורות הא 80 -ששיקפו בזמנו למעלה מומדרום אפריקה וקולומביה 

 Dr. Hansמוסדות מחקר בארץ בליווי מכמה  בוצעה במקביל על ידי ארבעה קבוצת חוקרים

van der Sloot  ממכון המחקרECN :בהולנד 

  

• U32T 1996להנדסה חקלאית בטכניון, פרופ' ישראלה רבינא וטל גולדרט, הפקולטהU32T – ה בדקנ

חול ים שטוף, שכבת עמודת חומר בליזימטרים שכללה מסיסות ושחרור מזהמים מ

ק"ג אפר וטון  400ביחסי כמויות של ( ליזימטריםה שכוסתה בחול.האפר מעליה שכבת 

 בכל .ליטר מים) 800 -(בסה"כ עברו במערכת כ נחשפו לגשמי חורף ומי השקייה בקיץחול) 

, המקרים נמצאה שטיפה מוגברת של יסודות עיקריים (נתרן, סידן, מגנזיום ואשלגן)

כנראה בגלל שטיפה לא מספקת של החול. ריכוזי מרבית יסודות הקורט בתשטיף היו 

(בורון, בריום, י מדידה היסידות שכן היו בנ ריכוזי> מ"ג/ליטר), ו0.1נמוכים מסף הגילוי (

 6-1ומיעוטם נע בין  "ג/ליטררובם סביב עשיריות מנעו ית) ונדיום, כרום מוליבדן וכספ

http://www.coal-ash.co.il/docs/Summary_ProfessionalScientificCommittee_May97.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Israela_Ravina_1996_Abstract.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Israela_Ravina_1996_Abstract.pdf
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, בשל הפסקת העבודה בתום שנה אחת לא הגיע תהליך השטיפה עם זאת. בלבד מ"ג/ליטר

 .בבירור את פוטנציאל השטיפהאמוד לדרגת יציבות המאפשרת ל

• 32TU פרופ' חיים כהן, דר' הנרי פונר, אתל דורפמן, שלומית שפס, המחלקה לכימיה באונ' בן

הוכן מערך אנליטי לבדיקת תשטיפי אפר בשיטות  – 1996U32Tגוריון בנגב והמכון הגיאולוגי, 

 ׂ של CEN/TC292 -האמריקאי ו EPA -של ה batch(- TCLPטלטול (מיצוי תקניות: מיצוי ב

הנהוגה בהולנד. השיטות נבחנו  NVN2508 -עמודההאירופי או שטיפה דרך  איחודה

משך מיצוי וחומציות  ,רטורהיחס מוצק לנוזל, טמפ - פרמטריםברמות שונות של ה

היו להתאים את וערכים שאמורים של הפרמטרים ערכים התקניים נבחנו ה  .התשטיף

לתנאי הסביבה בישראל. אף שהבדיקות נעשו במקביל בשתי מעבדות שיטות המיצוי 

 בין תוצאות שתי נפרדות (אונ' בן גוריון והמכון הגיאולוגי), התקבלה התאמה טובה

של התשטיף על מידת  pH -הערך של  השפעה. התוצאות הראו שאין כמעט מעבדותה

 – pH -4.5 בשיטה האירופאית ו pH 10.5 – 12.7נבדק: שהתגובה מיצוי היסודות בתחום 

אמריקאית. בדומה, לא נמצא השפעה של הטמפ' ומשך המיצוי בתחום הנמדד זו הב 5.5

של יחס המוצק לנוזל על מידת  תניכר השפעה ה. לעומת זאת, נמצאשמוצתה הכמות על

מאחר  הומלץ להעדיף את השיטה האירופאית על האמריקאית ,המיצוי. בסיכום

בישראל. אף שכיחה והאחרונה מותאמת לבחינת תשטיפי פסולת בסביבה חומצית שאינה 

השיטה האמריקאית היא זו שאומצה לבסוף לבדיקות אפר מהסיבה שהיא על פי כן, 

יטה שעבור השלא הייתה קיימת באותו זמן  , רשימהרשימת ערכי סף למזהמים ללהכ

      . האירופאית

• U32T ,1996יועץ דויטש, המכון הגיאולוגיU32T –  ת ומינרלוגי עם הזמן באפר בסוללהשינוי הנבדק

אינו  האפר בסוללותמקורי של ההרכב תוך התחשבות בעובדה שהתחנת הכח בחדרה, 

. בשתי ם סביבתי שאינו קשור לאפרזיהו ו ושקייםכמויות המים שעברו דרככמו גם  ידוע

שנים והדרומית הצעירה בת השנתיים,  10 -למעל שגילה הצפונית הוותיקה  -הסוללות

עוד בשנבדקו רמות נמוכות של חלק גדול מהיסודות בשכבה העליונה של הסוללה נמצאו 

אולם לא נמצאה מגמת עליה  ,רמות גבוהותנמצאו  תחתונות של הסוללההשכבות שב

עד  4החל מעומק . העליונות לתחתונותשבין של יסודות אלה בשכבות הביניים רגתית הד

. התופעה בלטה לגבי ארסן, כרום, מנגן, עד אשר התייצבועלו אכן מטר הריכוזים  6

העובדה שפרופיל  ,לכאורה. pH -פרופיל הבנצפתה בעומק דומה תלות עופרת וסלניום. 

וכמותית, בשתי הסוללות, יכולה להצביע על תהליך דומה, איכותית יה ההריכוזים 

שטיפה של היסודות מהשכבות העליונות לתחתונות. מאידך גיסא ייתכן שהשינוי החד 

 . השונות בריכוזים בין השכבות נובע מהנחת סוגי אפר שונים בשכבות הסוללה

• 32TUבמרכז והסביבה מים ה ,קרקעהחור וגיא רשף, המכון למדעי -פרופ' רמי קרן, דר' מני בן

תערובת ממהאפר ו pH -כתלות ב מיצוירמת היסודות הניתנים ל נבחנה - 1998U32Tוולקני, 

יוני החוזק ה, pH -תנאי הסביבה כגון ה השפיע עליכולה לקרקע ה. עם קרקעהאפר 

http://www.coal-ash.co.il/research/Shlomit_Shapas_1996_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Shlomit_Shapas_1996_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Yoetz_Deutsch_1996_Abstract.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Yoetz_Deutsch_1996_Abstract.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Meni_Ben_Hur_1998_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Meni_Ben_Hur_1998_full.pdf
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 קיבוע של יסודותהשחרור או ה לשנות את מידתוריכוזי היסודות בסביבת האפר ובכך 

שהכילו אפר, קרקע,  עמודות. בוצעו ניסויי שטיפה במעבדה דרך ארבע שמקורם באפר

  קרקע.ות אפר ושכב שלשהכילה אריזה משוכבת  עמודהאפר הומוגנית ו-תערובת קרקע

  ׂ ׂ)1ות על פי התנהגותם בתערובות אפר/קרקע: יסודות הקורט חולקו לשתי קבוצות עיקרי

שריכוזם בתשטיף התערובת היה גבוהה ו אפרשמידת מיצויים מה Mo -ו Liיסודות כגון 

 רמת מיצוייסודות בעלי  )2; םקרקע לבדהאפר והנמוך מאשר סכום ריכוזם בתשטיפי 

שריכוזם בתשטיף ואוקסיאניונים) המופיעים כ( Cr -ו Se ,V ,Bאפר כגון מהבינונית 

, בעיקר כתוצאה םקרקע לבדהאפר וההתערובת היה גבוה מאשר סכום ריכוזם בתשטיפי 

ת יחסי) 8(< הנמוך בתשטיף התערובת  pH -מהמסה מוגברת שלהם מהאפר עקב ה

זאת,  עם .חזק בופרכושר  תערובתה לתשהקנבגלל נוכחות הקרקע  בלבד האפר תשטיףל

בהמשך השטיפה חלה הידלדלות של המינרלים המכילים יסודות אלו באפר וכתוצאה 

בתשטיף העמודה הללו . ריכוזי היסודות מוצתהש יסודות אלו בכמותמכך חלה פחיתה 

, םקרקע לבדה ואאפר עמודות ההמשוכבת היה נמוך מאשר סכום ריכוזם בתשטיפי 

ניתן הללו על סמך הממצאים  .מהאפרשמוצו של היסודות  בקרקע בעיקר עקב ספיחה

עבור שחרור לא מבוטל של אניונים ואוקסיאניונים מהאפר, המוגבר  מתרחשש הסיקל

בהם הם בורון, כרום וסלן, היסודות שבתערובת עם קרקע, שהבולטים חלק מהיסודות 

 . כתוצאה מיישום אפר מבחינת פוטנציאל זיהום הסביבה יותרהבעייתיים ב

 
 ברמות רק רעילוהוא הוא יסוד חיוני  כרום( U32Tכרוםהערכת התנהגות 32TUבוצעה לבקשת המנהלת 

 Dr. Hans van der באפר מרחף ישראלי על ידי )6+ חימצוןבמצב  כשהואבפרט ו דיין גבוהות
Sloot  ממכון המחקרECN ההערכה . לצורך 2001 -בלהערכה זו הולנד ופורסם דו"ח סיכום ב

מסוללת כביש הגישה  –בוצעו בדיקות אפיון לדגימות אפר מרחף טרי, ואפרים שעברו "הזדקנות" 

ומסוללה בתחנת הכח בחדרה. האפיון כלל בדיקות  ,זרקא (יפורט בהמשך המסמך)-א-לישוב ג'יסר

) והתוצאות הוזנו למודל הערכת סיכונים CEN/TC 292 )pH dependence testהשטיפה בשיטת 

שחרור המזהמים מהחומר בהינתן תרחישים שונים לאורך זמן. נמצא צפי המאפשר להעריך את 

שכמות הכרום שמוצתה מן האפר שעבר הזדקנות מסוללות בתחנת הכח ובכביש הינה בסדר גודל 

(המסיס מאד) בתשטיף  +Cr6מ"ג/ק"ג  20האפר הטרי, ממכס' מ) נמוכה יותר מאשר 20 – 10 פי(

מ"ג/ק"ג כרומאט  1 - ~ מתכולת הכרום באפר המרחף, לפחות מ10% -האפר הטרי המהווה כ

)CrO4
מכלל הכרום באפר  0.5% -) בתשטיף האפר מהסוללות המהווה פחות מ+Cr6, כלומר -2

 8.38 -ו 9.24(הטרי האפר היה נמוך יותר באפר מהסוללות לעומת  pH -המרחף. בנוסף, גם ה

הנמוך יותר במיצוי האפרים מהסוללות, הירידה  pH -כתוצאה מערך ה. )~, בהתאמה12לעומת 

 בניגודהייתה המשמעותית במיצוי הכרום מאפרים אלו בהשוואה למיצוי הכרום מהאפר הטרי 

 +Cr3 -באפר להמצויות ההסבר לכך הוא כנראה אפיניות גדולה יותר של תחמוצות ברזל  למצופה.

יכולה  "הזדקנות" שעברמאפר מרחף בר המיצוי לפיכך, הירידה בריכוז הכרום  .+Cr6 -אשר למ

http://www.coal-ash.co.il/research/Van_der_sloot_2001_full_Eng.pdf
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 -מכלל הכרום באותן דגימות אפר נבדק ב +Cr6 -. אחוז ה+Cr3 -ל +Cr6 -לנבוע מחיזור הכרומאט מ

 X-rayמאוניברסיטת קנטקי, ארה"ב, בשיטת ספקטרוסקופיית Dr. Frank E. Hugginsע"י  2002

absorption fine structure )XAFS מכלל הכרום, כמות הנחשבת  14% -ל 6), ונמצא שהוא נע בין

 יחסית נמוכה. 

 

ר נתיב בנושא פיתוח שיטה לאומדן שחרו-מחקר של פרופ' רמי קרן וסיגל צעידי32TUסוכם  2005 -ב

 כמות גבוהה יחסיתתמצים ב. יסודות אלו מU32Tסלניום, ונדיום ובורון מאפר מרחף המוצנע בקרקע

תלויה במידת שחרורם מהאפר לקרקע ומידת ביותר,  זמיןהוא ה בורון<) כאשר 10%מהאפר (

 pH) על Al -ו Feשונים (חרסית, חומר אורגני, גיר ותחמוצות הקרקע המרכיבי השפעתם של 

על  מרכיבי קרקע שוניםת על מרכיבים אלו. כדי לבחון השפעהיסודות  ספיחת שיעורבהמערכת ו

שהופרד בוצעו ניסויי שטיפה בתערובות אפר עם כל מרכיב קרקע (לקרקע, שחרור היסודות 

 פאזה מימיתו ,האופייני לקרקע pH=7.5בתנאי סביבה קבועים ( ,חמרה)מקרקע ורטיסול ומקרקע 

בתמיסה  CO2 -באטמוספירה, מאחר וריכוז ה CO2החלקי של הנמצאת בשיווי משקל עם הלחץ 

משנית של השקיעה מידת המשפיע על מידת התמוססות היסודות ועל מה ש pH -רמת ה קובע את

מ"ל מים מזוקקים ביחסים  35 -גרם אפר ו 3.5תרחיף המכיל עורבבו עם חלקם). מרכיבי הקרקע 

גרם קרקע, בהתאמה), והמיצוי  14 -ו 7, 3.5מרכיב קרקע לאפר ( 1/4 -ו 1/2, 1/1משקליים של 

כמויות היסודות שנספחו למרכיבי הקרקע לאחר שחרורם ימים.  3טלטול למשך נמדד לאחר 

 מהאפר התקבלו מתוך חישובים. 

 

מתכת חרסית שהופרדה מקרקע חמרה (ללא תחמוצות מקטע השנספחה ל לניוםסנמצא שכמות ה

חרסית בנוכחות סילט וחול לאחר הבמעט מזו שנספחה על רק תה נמוכה יוחומר אורגני) הי

יתה זניחה. כן יהחול והסילט שבקרקע ה מקטעיהרחקת התחמוצות. מכאן שספיחת היסוד ל

יתה גדולה יותר מזו של החרסית. ילסלניום ה Al -ו Fe -תחמוצות ה )אפיניותמשיכת (נמצא ש

בקרקע תה זניחה מפני שתכולתן ילמרות זאת, השפעת התחמוצות על ספיחת היסוד בקרקע הי

כמות גדולה יותר  – ונדיום עבורחרסית. ממצאים דומים התקבלו המינרלי  נמוכה בהרבה מזו של 

מרכיב החרסית בלבד, בין היתר על כל מרכיביה מזו שנספחה  לשל היסוד נספחה בקרקע חמרה ע

 השפעת ,שוב אולם .pH=7.5 -ב זה ליסודהמתכת תחמוצות  של בשל אפיניות גדולה יותר

בקרקע בהשוואה  חסיתהחרסית בשל תכולתן הנמוכה ימקטע של זו יתה קטנה מיה התחמוצות

ל גרמה לפחיתה בספיחת היסוד על רטיסוולתכולת החרסית. נוכחות מרכיבי הסילט והחול בו

 ונדיוםהת יתה זניחה. מכאן שרוב אתרי ספיחיהאלו ם מיקטעי השפעתאולם חרסית מקטע ה

~ 85%תה ווהימהאפר כמות היסוד שמוצתה  – בורוןחרסית. לגבי מקטע הבקרקע נמצאים על 

נו. נוכחות מכלל הבורון בר המיצוי באפר, כלומר, רוב הבורון השתחרר לתמיסה בתנאים שנבח

מקטע ש הראוהממצאים  ,בסיכום .לקרקע שנספחההיסוד  כמותהקטינה את  הברזל תחמוצות

תכולת על בסיס הרכיב העיקרי המספח יסודות אלו בקרקעות שנבחנו. מכאן ש ואחרסית הה

http://www.coal-ash.co.il/research/Rami_Keren_2005_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Rami_Keren_2005_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Rami_Keren_2005_full.pdf
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ניתן להעריך את כמות היסודות סלניום וונדיום נתונה החרסית וכמות האפר המרחף בקרקע 

 החילקתוך  ,קרקעמרכיבי הבורון ל מידיעת מקדמי הספיחה של –בקרקע זו. לגבי בורון יספחו יש

שהוסף כל מרכיבי הקרקע, כמות הבורון המרבית הניתנת למיצוי מהאפר תכולת  שלבחשבון 

את כמות הבורון  עפ"י נוסחה שפיתח רמי קרן קרקע ותכולת הרטיבות בקרקע, ניתן להעריךל

 האפר.  שלה הוסף כבהבשנתונה בקרקע  ספחישת

 

קרקע, המהמכון למדעי  U32Tמחקר מעבדתי של פרופ' רמי קרן ולודמילה צחנסקי32TU סוכם 2008 -ב

סביבה במרכז וולקני, לבחינת קצב שחרור אוקסיאניונים מאפר מרחף (בורון, כרום, המים וה

כתלות בזמן חשיפת האפר לאטמוספירה לפני  ,מימית השוטפת אותופאזה נדיום) לומוליבדנום ו

טרי שהוסף . לצורך כך בוצע מיצוי לאפר מרחף קצב זההבנת הגורמים המשפיעים על לשטיפתו ו

) איחסון 2) איחסון במיכל אטום למגע עם האטמוספירה; 1בשני מצבים שונים: ואוחסן  עמודותל

 12 -ו 6, 3, 0) למשך שלבי "הזדקנות" שונים: C°5±25וח לסביבה בטמפ' החדר (במיכל פת

"קיבול שדה". האפר עורבב עם חול קוורץ  ברמתחודשים, תוך שמירה על תכולת רטיבות קבועה 

, /סמ"ק'גר 1.64ס"מ לקבלת צפיפות מדומה אחידה של  30 -ו 20, 10באורכים של  עמודותונארז ב

בעוד שריכוז האוקסיאניונים שהתקבל  .1תוצאות ומסקנות: בנפחי מים שונים.  פהנשט והעמודה

 הבורוןהשפעה על ריכוז  יתהיה לא העמודה לאורךבכל נפח תשטיף נתון עלה עם אורך העמודה, 

לעובדה זו יש חשיבות גדולה בהערכת ריכוז  ).Pore volume( נפח נקבובים כלל בתשטיףהממוצע 

העובר דרך אפר מרחף בערימה (למשל במטמנה). ניתן לפיכך להעריך את יסודות אלה בתשטיף 

ריכוזם במי הנקז בתחתית הערימה אם ידועה הצפיפות המדומה של שכבת האפר (בהנחה שהיא 

האפר המרחף עובר תהליכים מינרלוגיים כשהוא בא  .pH .2 -מה) וערכי היאחידה בכל נפח הער

יכים אלה גורמים לפחיתה במוליכות ההידראולית של . תהלמומס CO2במגע עם מים המכילים 

" worst caseאפר הפחם עד להיאטמות מוחלטת. מכאן, התוצאות שהתקבלו בניסוי הן בחזקת "

 .3אל מתחת לסוללה. דרכה עד וסביר יותר להניח שמי גשם היורדים על סוללת אפר לא יעברו 

היו גבוהים בהשוואה זדקנות" של דוגמאות האפר שעברו "ה ריכוזי היסודות בתשטיפים

. "הזדקנות"יה במשך זמן היגדלו עם העלכוזים אלו יראפר הטרי וכוזים שבתשטיף של הירל

 .CO2עם תגובת האפר כתוצאה מהמערכת  pH -בההדרגתית ירידה ההסיבה לכך היא 

 

למעט מוליבדנום  ,)13 – 10תחום ב( pH -יה ביעל םחלה עבתשטיף היסודות  פחיתה בריכוזי

פח על הכמות המתמצית כשניותר רבה תה השפעה יהי pH -. לpH -תלויה ב לא הייתהשמסיסותו 

. מכאן שמניעת תהליך "ההזדקנות" בודדים בלבדמספר נפחי נקבובים  היההכולל תשטיף ה

) יכולה למזער את הסיכון בשחרור היסודות 10מעל  pHשמירה על  -(העדר מגע עם האטמוספרה

 נפחי נקבובים בערימת האפר.קטן של במעבר מספר ובפרט תשטיף ל

 

 

http://www.coal-ash.co.il/research/Rami_Keren_2008_full.pdf
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 במספר מסגרות: רךישראלי נעהלאפר  שוטףסביבתי -אפיון כימי

 

בתהליך בחירת מקורות הפחם לוקחת חברת החשמל בחשבון את ההשלכות  -חברת החשמל

פחמים אשר תשטיף האפר המתקבל מהם בככל הניתן ומשתמשת הסביבתיות בשימושי אפר 

עומד בערכי היסודות שנקבעו בקריטריון "אפר בר שימוש". השיטה התקפה כיום לבקרת ריכוזי 

 האפר. ובה משתמשת חברת החשמל למיצוי TCLP -השיטת היסודות בקריטריון היא 

דר' נדיה , 2011באופן שגרתי במכון הגיאולוגי (ע"י יועץ דויטש עד מבצעת  -מנהלת אפר הפחם

אפר מרחף בתשטיפי ריכוזי יסודות קורט קביעת בדיקות ללאחר מכן)  אולגה ברליןטויטש ו

) compliance test-(בדיקת התאמה EN 12457/2 -וה TCLP -הת ובשיטהעיקריים הפחם ממקורות 

 U32Tדירקטיבה האירופית32TUבו U32Tש"קריטריון "אפר בר שימו32TUבערכי הסף למושווים כוזים הנמדדים יהרו

)Landfill Directive לפסולת לא מסוכנת, בהתאמה. במקביל נבדקת תכולת יסודות הקורט (

-(ע"י זוהר יונגרייס וגוסטבו חקין, ממ"ג 40K -ו 226Ra ,232Th (במכון הגיאולוגי) והרדיונוקלידים

כן . כמו באפר המרחף הטרי הנדגם בתחנת הכחובמעבדה  הפחם פחם לאחר שריפתאפר שורק) ב

רדיונוקלידים באפר תחתית, הן לצורך אפיון שוטף של האפר והן לצורך בניית מאגר  נבדקים

בעתיד לקשור בין תכולת היסודות בפחם לתכולתן באפר ובתשטיף ללא ייתכן ויאפשר נתונים ש

 . האפרשל ת ה שגרתיצורך בבדיק

 

KTM – אפר הסתייעה המנהלת במודל תשטיף הלצורך הערכת ריכוזי יסודות קורט החזויים ב

Kema Trace Model  של מכון המחקרKEMA הולנד, המהווה מרכז התמחות בהיבטים ,

. מהלך השימוש בובהן ייצור ומהלך הבהן הסביבתיים והבריאותיים של החשיפה לאפר פחם 

שנה)  25 -ל מעלשהצטבר בתקופה של המודל מתבסס על ניתוח סטטיסטי של מאגר נתונים גדול (

ישראלי זה ההדומה ל של פחם ואפר שמקורו בתחנות הכח בהולנד המשתמשות בסל מקורות פחם

לדיון בסדנת היבטים סביבתיים בשימושי אפר שקיימה  כרקעובטכנולוגיית שריפה דומה. 

  .Ruud MeijDrנתוני פחם ישראלי במודל והממצאים הוצגו בסדנה ע"י U32Tהורצו  2009 -המנהלת ב

, נבדק פחם ממקור דרום אפריקאי, קולומביאני ואינדונזי, המקורות העיקריים דאז .32TUKEMA -מ

(לפי שיטת  ריכוזי יסודות הקורט בתשטיפי אפר פחם מרחף ותחתית ושבוח נתונים אלועל סמך ו

בהולנד המרביים המותרים כנגד הערכים הושוו ו, )1 -ל 10, יחס נוזל למוצק Column testהשטיפה 

 סלן ,נמצאה למוליבדן ביותר הגדולה החריגה .לאפליקציה מבודדת ולא מבודדת מהסביבה

וכרום, ממצאים החוזרים על עצמם כמעט מדי שנה (בעיקר ביחס לסלן) בבדיקות מיצוי שמבצעת 

 מאפרלסביבה בצורה זו המודל מספק אינדיקציה למידת הסיכון  המנהלת לאפר מרחף ישראלי.

   מסוים, בהתבסס על בדיקת הפחם בלבד.

 

מוגדר לריכוזי יסודות קורט בתשטיף לאחר לפסולת לא מסוכנת כאמור, הקריטריון האירופי 

 אינה קבועה אלא נקבעת על ידי ) pHכאשר רמת החומציות ( EN 12457/2מים לפי שיטת במיצוי 

http://www.ehso.com/cssepa/TCLP_from%20EHSOcom_Method_1311.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/EN12457-2.pdf
http://www.coal-ash.co.il/tab_kurt.html
http://www.coal-ash.co.il/tab_kurt_EN.html
http://www.coal-ash.co.il/docs/KTM_Description.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/KTM_Description.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/KTM_Description.pdf
http://www.coal-ash.co.il/sadna09/Workshop2009_Monitoring_Protocol.pdf
http://www.coal-ash.co.il/sadna09/Workshop2009_Monitoring_Protocol.pdf


 מנהלת אפר פחם
 

 
 סקירת מחקרים ועבודות 

 2016אוקטובר 
 של שימושי אפר פחםהותיים יוגבריאותיים  ,היבטים סביבתיים

 

8 
 

י. לעומת זאת, ביישומים שונים בסוף המיצו 12-10בין עבור אפרים ישראליים האפר בלבד ונעה 

ם אחרים של מרכיביוהנקבעות על ידי האפר  חשוףהם שלמחוץ לתחום זה ייתכנו רמות חומציות 

יש לאפיין את מידת , pH -שחרור היסודות מן האפר תלוי ב מכיוון שכאמור,. המערכת הנתונה

לבחון את התאמת האפר על מנת  ,שונות וביחסי מוצק:נוזל שונים pHשטיפת היסודות ברמות 

) לאפר מרחף Characterization testאפיון (. לצורך כך בוצע לניצול בתנאים סביבתיים נתונים

 prEN 14429  :Characterization ofממקורות הפחם העיקריים המיובאים לישראל, בשיטת 

waste – Leaching behaviour test – Influence of pH on leaching with initial acid/base 

addition, ה בטווח- pH  בדיקות ראשוניות נערכו באפר ממקורות אחדים במכון  .12 – 3שבין

מתחנת  קולומביאניאפר פחם ומתחנת הכח אורות רבין (אפר פחם דרא"פ  2008 -הגיאולוגי ב

 .Drע"י יועץ דויטש ובמקביל ע"י ) מתחנת הכח רוטנברג (אפר פחם אינדונזי 2009 –)הכח רוטנברג

otoHans van der Sl ההולנדי ממכון המחקר ECN  .הבדיקות ששימש כבקרה מקצועית

במים מזוקקים כללו מיצוי ההשוואתיות בין שני המכונים בוצעו לאפר מדרא"פ וקולומביה. הן 

הסופי  pH -; השעות 48, בתנאי טלטול למשך ליטר/ק"ג 1 -ל 10ביחס נוזל/מוצק של  יםשל האפר

הקורט יסודות  20ריכוזי . )NaOH) או בסיס (HNO3לאחר הטלטול הושג על ידי הוספת חומצה (

ואשררו את תקפות שיטת העבודה שננקטה במכון  ,שני המכונים נמצאו דומיםשנבדקו ב

 הגיאולוגי. 

 

לפי  U32Tדר' נדיה טויטש ואולגה ברלין32TUבוצע ע"י  U32Tאפיון מקורות האפר העיקריים32TU השלב הבא של

בעוד  .prEN 14997U32T: 32TUInfluence of pH on waste leaching with continuous control שיטת

 הרצויה התקבלה ע"י הוספה ידנית של חומצה או בסיס ובצורה זו pH -דרגת השבשיטה הקודמת 

ה בשיעור ניכר עד תשעות) ואף השתנ 48( המיצויתקופת לכל אורך  הועקב הלא נשמר pH -ה רמת

שנשמר באמצעות הוספת  14 – 4שבין  pH -יחידות, בשיטה הנוכחית בוצע המיצוי ב 4 -לכ

לבנות עקומת אפיון עבור כל מקור אפר  ייתה. המטרה הpH-statחומצה/בסיס ע"י מכשיר 

 ENכאשר הריכוז שיתקבל בשיטת ההתאמה, pH -ליסודות המשתחררים לתמיסה כתלות ב

המתקבל  טבעי pH(הבדיקה  pH -לכל יסוד באותו אפר ייבחן ביחס לריכוז שהתקבל ב 12457/2

. כך ניתן יהיה להעריך )במים מזוקקים מבוצעהיות והמיצוי  ,מושפע רק מהאפרבתום המיצוי ו

סביבת ב pH -ערך הב ההצפוי את מידת שחרור היסוד EN 12457/2מממצאי שיטת ההתאמה 

לערך התקן הנדרש שיחושב בסביבת היישום  pH -ערך ה ולהשוות את (היישום)החשיפה 

הסיכון מידת הערכת את אפשר ה לתימטרת עבודה זו היבקריטריון "אפר בר שימוש ייעודי". 

שונים חשיפה  בתנאי נתמאופייסביבה כל , מאחר והמיושם בסביבות שונותבאפר הגלום לסביבה 

)pH ק לנוזל) המשפיעים על מיצוי המזהמים מן האפר.מוצ, יחס 

 

http://www.coal-ash.co.il/research/Yoetz_Deutsch_2008_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Yoetz_Deutsch_2009_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Hans_van_der_Sloot_2009_full_Eng.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Hans_van_der_Sloot_2009_full_Eng.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Hans_van_der_Sloot_2009_full_Eng.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/pHDependSolubleAshSource_Aug2011.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/pHDependSolubleSurvey_GIS_Aug2011.pdf
http://www.coal-ash.co.il/sadna12/Teutsch_FlyAshCharact_P3.pdf
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לצורך הערכת סיכוני שחרור מזהמים ביישומי אפר בסלילה ותשתיות, בוצעה בהזמנת המנהלת 

ע"י קבוצת   ECN-שפותח ב LeachXS-Orchestraהרצת נתוני אפר ישראלי במודל בשם 

מספר רב ביותר של פסולות שונות, , בהתבסס על Dr. Hans van der Slootחוקרים בראשות 

) של יסודות 100מצטבר לאורך שנים ( שחרורתה להעריך כמותית ילרבות אפר פחם. המטרה הי

קורט בהתחשב באופי החומר ובתנאי הסביבה להם הוא נחשף, ועל יסוד הממצאים לבצע הערכה 

המבוססת על  של התנהגות צפויה של האפר במודל המדמה סוללה, ולאשש בדיעבד את הטענה

בכפוף לדרישות  ,מחקרי המנהלת שביישום אפר מרחף מעובד (מורטב ומהודק) בסוללת כביש

מפרט סלילה, האפר הופך אינרטי לסביבה עקב היאטמותו למעבר מים בתהליך מהיר למדי. 

ת הכח אורות רבין ורוטנברג) ומאפייני היישום: ולמודל הוזנו נתוני אפיון לאפר מרחף (מתחנ

מטר מתחת  2או  1מ"ק על קרקע חולית בעומק ס/גר 1.6מטר וצפיפות  10אפר בגובה  סוללת

של דרך הסוללה בכמות משקעים  חלחולמטר מתחת הסוללה ו 10או  1.5הסוללה, עומק מי תהום 

) לפי שיטת 13 – 2בתחום ( pH -כתלות ב אופיינהלשנה. התנהגות היסודות השונים באפר  "ממ 20

 CEN/TSעמודותלפי שיטת הבדיקה ב 10 -~ ל0.2בין מוצק נוזל/וביחס  CEN/TS 14429האפיון 

קיימות וכנגד ממצאי אפרים אחרים מתחנות כח דומות לאלה בישראל ואפרים מסוללות  14405

זרקא). נמצאה התאמה טובה בין ריכוזי היסודות המדודים בתשטיף -א-(באורות רבין ובג'יסר

לבין הריכוזים החזויים במודל, והתאמה פחות טובה בהשוואה  CEN/TS 14429שהתקבל בשיטת 

. הממצאים שדווחו התמקדו בהתנהגות כרום CEN/TS 14405עם הריכוזים שהתקבלו בשיטת 

בסוללת כביש. התאמה טובה נמצאה בין ריכוז כרום שנמדד בתשטיף האפר מהסוללה באורות 

ערך ה(בתוך הטווח שנבדק במודל בין  12.5של  pH+peרבין לבין הריכוז שהתקבל במודל בתנאי 

התוצאות  .שמשמעו תנאים מחוזרים מתונים) 11ערך השמשמעו חשיפה מלאה לאוויר ו 17

גם בתנאים מחוזרים מתונים המתקיימים בסוללה  +Cr3 -ל +Cr6על אפשרות הפיכת  והצביע

הממצאים Cr6. מזו של  נמוכה יותר +Cr3מסיסות היסוד, שכן מסיסות ירידה בוכתוצאה מכך 

 בהתרחש תהליכי את המודל ככלי יעיל לחיזוי שחרור מגוון יסודות בתנאים שונים (כגוןמציגים 

 נוכחות חומר אורגני).  או חימצון או קרבונציה

 

LEAF 

 

הערכה 32TU הפרויקט ההיבטים הסביבתיים של שימושי אפר פחם בישראל נבחנים כיום במסגרת

 32TULEAF )Leaching -ע"י מערכת ההשונים סביבתית לאפיון תשטיפי אפר מרחף בשימושיו 

Environmental Assessment Frameworkככלי עזר  צה בעתידומיאבחון את אפשרות ), במטרה ל

 פרוטוקול המיועד. מדובר בשימוש נתון באפר ועל תנאי ההיתרלעל היתר לקבלת החלטות 

 .חשיפתם לסביבהכתוצאה משל חומרים  רחבלהערכת השפעות סביבתיות של תשטיפים ממגוון 

המבוססות על ו USEPA -השאומצו על ידי עדכניות  מיצויארבע שיטות  תכולל LEAF -מערכת ה

אמורות לשקף בקירוב טוב . שיטות מיצוי אלו האירופאי איחודה אומצו על ידיש מיצוישיטות ה

http://www.coal-ash.co.il/docs/KossonSlootTeutsch_LEAF_Explain.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/KossonSlootTeutsch_LEAF_Explain.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/KossonSlootTeutsch_LEAF_Explain.pdf
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חשיפתם לתנאי סביבה שונים. המערכת פותחה עם החומרים תשטיפי את ההתנהגות הצפויה של 

, טנסי, Vanderbiltמאוניברסיטת  Prof. David Kosson בשיתוף פעולה של קבוצות מחקר בהנהגת

 -ה  , הולנד, במעורבות ותמיכה שלECNר ממכון המחק Dr. Hans van der Sloot -ארה"ב, ו

USEPA . 

 שלבים כלהלן: 4כולל בישראל  LEAF -ה תהליך אימוץ מערכת

 - לאפר השגרתיותבמערך הבדיקות הכלולים בו ושיטות הבדיקה  LEAF נוהל הטמעת .1

 .כון הגיאולוגימהמדר' נדיה טויטש ואולגה ברלין 

ובמוצרים צמנטיים (בחנ"מ, גראוט)  סביבתיות לשימוש באפר בבטוןהמגבלות ההגדרת  .2

 .דר' נדיה טויטש ופרופ' קוסטה קובלר מהטכניון -לתשתיות

דר'  -בחינה סביבתית של יישום אפר מרחף (כתוסף לקרקע ולבוצת שפכים) בחקלאות .3

 .פנחס פיין ודר' אבנר זילבר ממרכז וולקני

אים סביבתיים בנושלקבלת החלטות  LEAF -לשימוש במערכת הפיתוח מסגרת מובנית  .4

אקלים, ליישומי אפר בתנאים הייחודיים לישראל (כגון גיאולוגיה, הידרולוגיה,  הנוגעות

 סוגי אפר, קרקעות וגידולים).

 

 :דלעיל ההתמקדות היא בשתי תתי משימות במסגרת השלב הראשון עד עתה

 שהן:  מיצוילימוד ארבע שיטות ה. 1

˗ U32T1313 – 32TUpH depencence:  המתקבל במגע בין הנוזלבדיקת ריכוזי היסודות בתשטיף 

) למשך פרקי סופי pH( יםשונ pHתנאי ב) יבש-מ"ל/גרם =1L/S(למוצק  (מים מזוקקים)

מ"מ,  5 -ו 2, 0.3 -מ ןקטמהם  85%(גודל החלקיקים לפי , שעות 72או  48, 24ל זמן ש

שעות  48נשמר למשך  pH -בה ה prEN 14997שונה משיטת האפיון . שיטה זו )בהתאמה

 ,pH-statבעזרת מכשיר 

˗ 32TU1314 –Percolation Column U32T 9 כום שלי, ס(מצטברלקבלת תשטיף  עמודותב: בדיקה 

בזרימה  הנבחןמדיום ההעובר דרך ) L/Sביחסים שונים של תשטיפים המתקבלים במיצוי 

 ,מצטבר יבש-מ"ל/גרם L/S=10/1 יחסב ,כלפי מעלה

˗ U32T1315 – 32TUMass transfer rates:  תשטיפים  9כום של י(מצטבר, סבדיקת תשטיף

ממונולית או יום)  63משעתיים ועד  יםפרקי זמן שונים הנעלמשך המתקבלים במיצוי 

, ביחס נוזל לשטח פנים בשטח הפנים העליון בלבדחומר גרנולרי מהודק החשוף להמסה 

 ,מ"ל/סמ"ר 1±9של 

˗ U32T1316 – 32TUBatch L/S: שלבי  5(יבש -מ"ל/גרם 0.5-10שבין  בדיקה ביחסי נוזל:מוצק שונים

לגודל  לפישעות,  72או  48, 24נתון) למשך פרקי זמן של  L/Sיחס ; כל שלב במיצוי

 . מ"מ, בהתאמה) 5 -ו 2, 0.3 -קטן ממהם  85%החלקיקים (

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/1313.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/1313.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/method_1314_final_03-22-13.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/method_1314_final_03-22-13.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/1315.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/1315.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/1316.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/1316.pdf
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 אפיון של נתוני בדיקות LEAF -שעליו מבוסס נוהל ה LeachXSה לבסיס נתונים בשם הזנ. 2

של ו prEN 14997האפר המרחף שהתקבלו עד כה במכון הגיאולוגי לפי שיטת  תשטיפי

 .LEAF -, המוגדרות בתהליך הנתונים שיתקבלו בעתיד בבדיקות לפי השיטות הנ"לה

 

 תשתיות

 

 זרקא-א-סוללת ג'יסר

נעשה לראשונה שימוש בארץ באפר פחם למילוי מבני שיושם בסוללת כביש. המיקום היה  1997 -ב

אלף  14תה מורכבת מאפר פחם מרחף ותחתית (יזרקא והסוללה הי-א-בכביש הגישה לישוב ג'יסר

טון מכל סוג) שפוזר והודק במצב מורטב עד לכיסויו בשכבת קרקע חיפוי מעל. הקמת הסוללה 

הותנתה ע"י המשרד לאיכות הסביבה (הגנת הסביבה בהווה) בביצוע מעקב רב שנתי אחר 

כות מי התהום כביש והשפעתו האפשרית על הסביבה ואיההתנהגות האפר המרחף בסוללת 

המעקב בוצע ע"י קבוצת מחקר מהמכון למדעי קרקע, מים וסביבה במרכז וולקני לאורך זמן. 

מיכלים לאיסוף מי נקז מן שהכילה חלקת ניטור  והוקמ 1998 -. בחור-בראשות דר' מני בן

כורכר. הניטור כלל בדיקות מזהמים במי הנקז על אדמת חלקת ביקורת ואפר מהסוללה הבנויה 

 ובמי התהום באזור הסוללה, כדי להעריך סיכוני דליפת מזהמים מן האפר לסביבה.

 

בקידוח  2000דצמבר ל 1998מי תהום שנדגמו בין יוני  לשבוצעה אנליזה כימית  – ניטור מי תהום

. דיגומים סמוך לסוללת האפר ובקידוח ביקורת שנמצא במעלה גרדיאנט מי התהום ביחס לסוללה

ה חודשים אחרי עונת הגשמים בכל שנת ניטור. ריכוזי יסודות הקורט במי שלושבוצעו אחת ל

התהום משני הקידוחים שנמדדו היו נמוכים מאד, אופייניים למי תהום לא מזוהמים ועמדו בתקן 

שתייה. כלומר, לא אובחנה השפעה של האפר על איכות מי התהום. ממצא זה נותר בעינו המי 

 ע"י המכון הגיאולוגי. 2004 -ד ללאורך הבדיקות שבוצעו ע

 

וכלל  2000/1999 -ו 1999/1998הניטור בוצע לאחר עונת הגשמים  – ניטור תשטיפים מן הסוללה

פן הביניים במרחף: מעל שכבת החיפוי, הדיגום תשטיפים משלושה עומקים בחתך סוללת האפר 

)interface טר. במקביל בוצע מ 1) בין שכבת החיפוי ושכבת האפר, ומתחת לשכבת האפר בעומק

(נטול  ניטור בחלקת הביקורת שכלל דיגום מעל שכבת החיפוי ומתחת לשכבת המילוי המסורתי

חור מהמכון -נבדקה ע"י פרופ' רמי קרן ודר' מני בן – U32Tבחינת יכולת חידור האפר למים32TU. האפר)

למדעי קרקע, מים וסביבה ודר' אריאל מצגר מחברת החשמל. בדיקות החידור למים בוצעו 

מטר מן הכביש בחתך הסוללה לכל גובהה. נצפו הפרשים ניכרים בערכי  4.5 -ו 2.5, 1.5במרחק 

היה גבוה  ידורמטר) הח 4.5בעוד שבתחתית הסוללה (מרחק  -החידור בין ראש הסוללה לרגליה

 1.5בשיא הסוללה סמוך לכביש (מרחק  ,)שעתייםבתחילת החידור ולאחר  שעהל "ממ 20 -ו 55(

האפר לחלוטין, כנראה כתוצאה מהידוק תקני של האפר בסמוך לכביש ולקוי אטם נמטר) 

במורדות הסוללה. האפר נאטם כתוצאה מציפופו לאחר הידוק וכתוצאה משקיעת גיר בתהליך 

http://www.coal-ash.co.il/research/Rami_Keren_2000_full.pdf


 מנהלת אפר פחם
 

 
 סקירת מחקרים ועבודות 

 2016אוקטובר 
 של שימושי אפר פחםהותיים יוגבריאותיים  ,היבטים סביבתיים

 

12 
 

ומי גשמים. בשתי העונות לא התקבל נקז מתחת  CO2 בנוכחותקרבונציה של הסיד החופשי באפר 

יה לא התקבל נגר ילשכבת האפר אלא רק מפן הביניים, עקב היאטמותו למעבר מים. בעונה השנ

כורכר שהקטין את המוליכות ן של השל האפר וההן גם משכבת הכורכר, כנראה עקב הידוק 

ההידראולית של שכבות אלה. הנגר הרב יותר שהתקבל בחלקת האפר בשתי העונות לעומת 

 מבחינת ההרכב הכימיהביקורת נבע כנראה מהמוליכות ההידראולית הנמוכה יחסית של האפר. 

) Mn ,Ba ,Mo ,V ,Li ,Sr ,Fe ,Cu ,Cr ,B ,Ni ,Zn(ריכוזי היסודות במי הנקז מפן הביניים לרוב,  –

כתוצאה מהמסה/שחרור של יסודות אלו מהאפר בזמן כנראה  ,היו גבוהים מריכוזיהם בנגר העילי

שכבת האפר בפן הביניים ועליה נימית של היסודות מהאפר  גבי הזרימה האופקית של הנגר על

 כוזיםירכלפי מעלה עם התייבשות הקרקע, אך הם היו עדיין נמוכים. כדי לבדוק את ההשערה שה

המעקב יורדים עם הזמן לרמות זניחות, הוחלט לבקשת המשרד להגנת הסביבה לחדש את 

ת הניטור (האפר והביקורת, פירוט בהמשך המסמך). ריכוזים של יסודות אחדים בתשטיף וחלקב

-ם בנגר הכורכר והנקז בפן הביניים בין האפריהגבוהים מריכוזהיו ) Sr, Li ,B, Zn( הנקז מהכורכר

, V(הכורכר מקור ליסודות אלו. לעומת זאת, ריכוזי יסודות אחרים היות עקב כנראה קרקע. זאת 

Cu, Ni ( היו נמוכים יותר בנקז הכורכר מאשר בנגר הכורכר, כתוצאה משקיעה/ספיחה של יסודות

לאור הממצא שתשטיפי  – כון לסביבההסיאלו עם מעבר התמיסה משכבת הקרקע דרך הכורכר. 

הנגר בחלקת הניטור נאספו מפני שכבת האפר אך לא מתחתיה, הוחלט להפסיק את הניטור לאחר 

גוף האפר נאטם עם  כלומר,. שתי עונות גשמים משנמצא כי מים אינם חודרים דרך שכבת האפר

לגבי  למי תהום. פשר מעבר מים דרכו ולכן גם נמנעה המסת מזהמים ושטיפתםיהזמן ולא א

 כולם עמדו בתקן מי שתייה.  -התשטיפים שכן התקבלו בעומקים השונים

 

מדעי (מזהמים) להפסיק את הפעלת חלקות הניטור, הנחה -עקבות החלטת הצוות המקצועיב

המשרד לאיכות הסביבה את המנהלת לערוך מעקב רב שנתי של שינויים מינרלוגיים וכימיים 

עבודת המעקב הוטלה על קבוצת המחקר של המכון הגיאולוגי בראשות באפר המרחף בסוללה. 

בסוללת האפר בתחנת  1996יועץ דויטש ובהנחיית דר' יעקב נתן, כהמשך למחקר שביצעה בשנת 

) אחר פרופיל שינויים 2007 -ו 2005, 2000 -מעקב תלת שלבי (ב הכח בחדרה. המחקר כלל

לעומק הסוללה עד בסיסה, היות ונדידה אנכית של  שהתרחשו באפר המרחףומינרלוגיים כימיים 

מזהמים בריכוזים משמעותיים כלפי עומק הסוללה מהווה אינדיקטור לזיהום אפשרי בעוד 

 שיציבות כימית ומינרלוגית מקטינה את הסבירות לזיהום אפשרי. 

 

32TUשלב א' של המחקרU32T  הסלילה) ובמסגרתו בוצעו אז (לאחר שלוש עונות גשמים מ 2000החל בשנת

שוב (להלן סוללת גשר), ימן הסוללה: מתחת לכביש הגישה ליהמילוי שני קידוחים להוצאת חומר 

ודרומה יותר בשכבת אפר ששימש כחומר מילוי לבסיס הכביש (להלן סוללת כביש). תכולת המים 

בבסיס הסוללה; בסוללת הכביש  10%לעומת  25% -יתה גבוהה וקבועה, כיר מסוללת הגשר הבאפ

בבסיסו ופחות מזה בסלע בבסיס  10% -בגג האפר לכ 25% -תכולת המים ירדה בהדרגה מ

המינרל  -קיימת באפר המקוריהייתה הסוללה. בבדיקה מינרלוגית נמצאה פאזה חדשה שלא 

http://www.coal-ash.co.il/research/Yoetz_Deutsch_2001_Abstract.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Yoetz_Deutsch_2001_Abstract.pdf
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Stilpnomelane המזהמים שנמדדו באפר לא השתנו עם העומק בסוללת הגשר, דות היסו. ריכוזי

שהיו נמוכים יותר במרכז הסוללה; בסוללת הכביש ריכוזי חלק מהיסודות נותרו  Se -ו Sbלהוציא 

 -ו Ba ,Crעם העומק והריכוז של  וירד  V-ו As ,B ,Cu ,Sb -י ה ריכוזבעוד שקבועים עם העומק, 

Sr  .שנעשה בו שימוש יש לזכור שהאפר אולם, בניתוח הנתונים הללו עלה עם עומק הסוללה

 לא היה הומוגני, כפי שיפורט בממצאי שלב ב'. ית הסוללה יבבנ

 

32TUשלב ב' של המחקרU32T שלב א', שבוצעו בוחים בוצעו שני קידוחים נוספים בסמוך לקיד 2003 -החל ב

באפר מסוללת , רק TCLPובתשטיף (בשיטת  המוצק ונבדק ההרכב המינרלוגי והכימי בחומר

בכל הגשר). על מנת לקבוע נדידה של יסודות באפר הסוללות יש לדעת את ההרכב הכימי הראשוני 

י של בוצעה השוואה עם ההרכב הכימ ,עומק בזמן הקמת הסוללות. אולם מאחר ומידע זה חסר

מדגם לא מייצג של האפר ששימש לבניית הסוללות ונשמר במעבדה, ועם אנליזות עבר שבוצעו 

במכון הגיאולוגי לאפר ישראלי. התוצאות מראות שלא חל כמעט שינוי בהרכב הכימי של האפר 

בהשוואה לשלב א', אולם בעומק האמצע של סוללת הכביש נמצא ריכוז נמוך של המינרל מוליט 

לערך, לעומת תכולה קבועה פחות או יותר  אחוז 15 – 10אפר ותכולת מים נמוכה יותר (הייחודי ל

ממצאים  ,ככל הנראה. עומק נמוך וגבוה יותרדגימות מבסוללת הגשר), יחסית לאחוז  30 – 20של 

תוצאה מכך שמילוי האפר בסוללה זו לא היה הומוגני והכיל חומר מקומי מהסביבה, אלו הם 

יתה בנויה בעיקר מאפר מרחף. גם בשלב זה נמצאה הפאזה המינרלית יהגשר שהלעומת סוללת 

, שריכוזה היה גבוה יותר בסוללת הגשר והיה גבוה יותר בשתי הסוללות Stilpnomelaneהחדשה 

ס"מ  150 – 140 -ו 80לחומר שנלקח מעומק שנערכו  מיצוישלב א'. בבדיקות הכוז שנמדד בימהר

 -ו Mnויים משמעותיים בהרכב הכימי של תמיסת מיצוי האפר, למעט בסוללת הגשר לא נצפו שינ

V  ובמידה פחותה גםMo ו- Znשלב א', זאת למרות ב לריכוזם , שריכוזם בתשטיף עלה ביחס

 שריכוזם בסוללות לא השתנה מאז, כלומר מסיסותם גדלה עם הזמן. 

 

32TUשלב ג' של המחקרU32T  שבוצעו בוצעו שני קידוחים בסמוך למקום הקידוחים  2006החל בשנת

נתקל בשכבת  מקדחבשלבים הקודמים. יש לציין כי הקידוח בסוללת הגשר היה בעייתי משום שה

שבירת ציוד הקידוח, אך לבסוף הניסיון צלח באמצעות מקדח שגרמה לאפר קשה ובלתי חדירה 

הריכוזים ההתחלתיים של היסודות לא נבדקו בזמן הקמת הסוללה, ובנוסף, כאמור, "חילזון". 

הרכב האפר ולכן לצורך השוואת התוצאות עם לא היה הומוגני בהרכבו, שהושם בסוללה האפר 

מודלית -ניטור נצפתה התנהגות בישלב זה של הי. גם בבאופן תיאורטהרכב זה  הוערךההתחלתי 

ככל של תכולת המים בסוללת הכביש לעומת ריכוז מים קבוע פחות או יותר בסוללת הגשר, 

כל היסודות שנבדקו  –בשל אי אחידות החומר בסוללת הכביש. מבחינת ההרכב הכימי הנראה 

למסקנה שלא התרחשה  שהביאמה  התחלתיים,אלו הבשתי הסוללות הראו ריכוזים דומים ל

מודלית (שני שיאי -נדידה אנכית עם הזמן של יסודות בתוך הסוללות. לעתים נצפתה התנהגות בי

ניתן לייחס  ,בסוללת הגשר, אולם מאחר ומדובר בריכוזים נמוכים Sb -ו Se -ריכוז), כמו למשל ב

http://www.coal-ash.co.il/research/Yoetz_Deutsch_2005_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Yoetz_Deutsch_2005_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Yoetz_Deutsch_2007_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Yoetz_Deutsch_2007_full.pdf
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תי בזמן הקמת הסוללה זאת לאי הומוגניות האפר, לשגיאה אנליטית ולשוני בין הריכוז האמי

הוא נודד לעומק, שם ריכוזו ש הצביע על האפשרות Mnלריכוז התיאורטי המחושב. פרופיל היסוד 

. בדיקות המקורי באתרתה כנראה ריכוזו הגבוה בחומר יהסיבה לכך היאולם, יותר. בגדול ההיה 

זה , כאשר B -ו Mo ,Seקשי מיצוי, להוציא היו הראו שרוב היסודות  TCLPהיסודות בתשטיף 

גבוה  פוטנציאל זיהום בעלאמנם לפיכך  הוא~) ו80%האחרון היה המסיס ביותר (שיעור מיצוי 

לא נמצאה עדות לנדידה אנכית של יסודות בתוך , אך עם זאת, כפי שצוין מקודם, יחסית

אובחן גם בשלב זה, ומאחר והוא נעדר באפר ובסביבה ניתן  Stilpnomelane. המינרל הסוללה

סוללת הכביש, מאשר בלהסיק שהוא נוצר בתוך הסוללה. ריכוזו היה גבוה יותר בסוללת הגשר 

 הסבר לתופעה זו.  הוצעבשלב ג'. לא  ללא שינויב', אך קטן או נשאר  -גדל במעבר משלב א' ל

 

לא חלו שינויים מהותיים באפר בגרעין הסוללה המסקנות העיקריות מהמחקרים שנסקרו הן ש

תופעות אלו מוסברות בהיאטמות פני שכבת ולא חל מעבר מזהמים מהאפר לקרקע הסביבה. 

האפר כתוצאה מציפוף שמקורו בהידוק השכבה בהתאם להנחיות ההנדסיות לסלילה, עקב 

עם  שהגיבחופשי באפר קרבונציה של הסיד השנוצר בתהליך גיר של  בחללים הבין גרגריים השקיע

בתנאי סלילה אפר. כלומר, שעבר הת ופוצולני ותריאקציעקב מהאטמוספירה, ו CO2 -מי גשמים ו

 . בסוללה (הרטבה והידוק מבוקרים) אין שטיפה של מזהמים מן האפר

 

של כמויות נגר, סחף ואיכות הנגר  U32Tניטור נוסף32TU שםהחלקות בסוללה ל שוקמו 2007/8בחורף 

השיקום והניטור בוצעו ע"י דר' מני בן חור, חיים טנאו ולאה הקמתה. אז מהסוללה, עשר שנים מ

סופות גשם. מחלקת הביקורת  3. הניטור בוצע לאחר לייב מהמכון למדעי קרקע, מים וסביבה

נדגמו רק מי הנגר העילי וסחף הקרקע ומחלקת האפר נדגמו גם מי הנקז מפן הביניים (בין כיסוי 

יסודות הקורט שהתקבלו במי הנקז והנגר משתי  מרביתהקרקע לשכבת האפר מתחת). ריכוזי 

ציין כי מי הנקז מפן . יש לMn -ו B ,Ba ,Vהחלקות נמצאו מתחת לסף הגילוי של המכשיר, למעט 

בסופה הראשונה בלבד. בשל העובדה שריכוז הבורון בפן הביניים בחלקת האפר  נאספוהביניים 

היה גבוה מהריכוז בנגר העילי הן בחלקת האפר והן הביקורת, הוחלט לבדוק את ריכוז הבורון 

ה את , ונמצא כי ריכוז הבורון בתשטיף הקרקע המכסותחלקשתי הבתשטיף קרקע הכיסוי ב

, במסגרתו נבדק גם 2008/9האפר גבוה יותר. לבירור מקור הבורון בוצע ניטור נוסף מלא בחורף 

ריכוז הבורון בתשטיף קרקע הכיסוי שנדגמה משני עומקים בשתי החלקות, בשלוש נקודות 

דיגום: מעלה, מרכז ומורד החלקה. הבדיקות הראו שריכוז הבורון בקרקע הכיסוי בחלקת האפר 

תר מאשר בחלקת הביקורת וכי הריכוז בשכבה התחתונה של הקרקע בחלקת האפר גבוה גבוה יו

לממצאי הניטור  2009 -יותר מאשר בשכבה העליונה בשלוש נקודות הדיגום. בדו"ח הסיכום מ

יתה להיגרם יבשני החורפים נכתב שעליית ריכוז הבורון בקרקע מעל שכבת האפר יכולה ה

האפר לקרקע במהלך התייבשות הקרקע, ערבוב הקרקע שכבת מ כתוצאה מעליה נימית של היסוד

, וריקבון צמחים בקרקע ששורשיהם הגיעו ביולוגית (למשל שורשי צמחים)עם האפר ע"י פעילות 

 לשכבת האפר וקלטו ממנה את הבורון.          

http://www.coal-ash.co.il/research/Meni_Ben_Hur_2009_full.pdf
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 רבדים

למעבר  זרקא הובילו למסקנה שהאפר בסוללה נאטם עם הזמן-א-ממצאי הניטור בסוללת ג'יסר

מים, אולם מאחר ותהליכי היאטמות האפר הינם תלויי זמן וטרם מוצו במלואם במועד הניטור 

שבוצע כעבור שתי עונות גשם מאז הסלילה, הוחלט לבצע בדיקות נוספות של חדירות אפר למים 

כדי לבסס את הממצאים הקודמים ולהעריך את מהירות תהליכי ההיאטמות, כדי שניתן יהיה 

שנקבעו אלה סלילה משימוש באפר לליהם בקביעת תנאים סביבתיים סבירים יותר ללהסתמך ע

בהנחה מחמירה של המסה מרבית של המזהמים באפר בסוללה, שטיפתם המלאה לסביבה 

מעקב אחר השינויים עם הזמן ביכולת 32TUוהגעתם למי תהום. לצורך כך בוצע ע"י פרופ' רמי קרן 

. U32Tסמוך לרבדים 6של כביש  19חידור למים של שכבת אפר מרחף ששימשה כתשתית בקטע 

היה מחופה בקרקע  כאשר האפר 2006עם השלמת הסלילה, בקיץ  2005המעקב כלל תצפיות בקיץ 

תהליך ההיאטמות לא הסתיים לאחר שנה). לשם הונח ש(מאחר ו 2007מטר, ובקיץ  1.5בעובי 

ס"מ ושכבת  45בדיקת החידור הוסרה תחילה מעל שכבת האפר שכבה של חמרה חולית בעובי 

מעליה. הבדיקה בוצעה בלחץ הידרוסטטי קבוע. התוצאות שנמצאה ס"מ  60חרסית בעובי 

 11.8 -, ל2005 -מ"מ/שעה ב 21.6 -העידו על מגמה של ירידה בחידור עם הזמן: משהתקבלו 

. לאור מגמה זו הוחלט לחזור על התצפית במרווח 2007 -מ"מ/שעה ב 7 -ועד ל 2006 -מ"מ/שעה ב

 -. נטיעת עצי זית בנקודת המדידה הקודמת אילצה לנדוד למיקום המרוחק כ2009שנתיים, בקיץ 

מ"מ/שעה, גבוה מזה שנמדד  12.5. הערך שנמדד בנקודה היה 2007קום בשנת מטר דרומית למי 30

. הסיבה לכך היא כנראה כיסוי של שכבת קרקע עבה יותר בנקודה זו (חול בעובי מטר 2007 -ב

ס"מ), שיחד עם מיעוט המשקעים באזור ונוכחות צמחיה צורכת מים, הביאו  70וחרסית בעובי 

כבת האפר וכתוצאה מכך האטו את תהליכי הקרבונציה למיזעור כמות המים שהגיעה לש

שכבת והריאקציות הפוצולניות הגורמים להיאטמות האפר. עם זאת, חשוב לציין שבעת חשיפת 

עדות לדרגת קושי גבוהה באפר שהושגה  –לחדור מבעד לשכבה  הלא הצליח הטרקטורכף האפר 

 שנות "הזדקנות".  4לאחר 

 

 בתשתיות תחתית אפריישום מפוטנציאל הסיכון 

 

המחקרים עד כה התמקדו בעיקר בהערכת הסיכון הסביבתי כתוצאה משימוש באפר מרחף 

בתשתיות, מאחר שהוכח כי פוטנציאל שחרור יסודות באפר תחתית (אפ"ת) לסביבה הינו זניח, 

בנושא  2004 -ממצאי עבודת דר' יעקב נתן ויועץ דויטש מהמכון הגיאולוגי שסוכמו בU32Tבעקבות 

. כדי להעריך פוטנציאל זה נמדדו ריכוזי U32Tפוטנציאל הזיהום בשימושים השונים של אפר מסוג זה

(שטיפה במים  EN 12457/2יסודות קורט בתשטיף דוגמאות אפ"ת שהתקבל בשיטת המיצוי 

), ונמצא כי הם עומדים בהגדרת הדירקטיבה האירופית 10 -ל 1ל של מזוקקים ביחס מוצק לנוז

לפסולת אינרטית ואף נמוכים מהערכים המותרים לתקן הישראלי למי שתייה. ממצאים אלו 

של בארות מי שתייה באתר ן הגיאולוגי, שבוצע ע"י המכו U32Tניטור מי תהום32TUממצאי בנתמכים גם 

קיבוץ זיקים דרומית לאשקלון שנדרש בעקבות הקמת שכונת מגורים בקיבוץ על גבי תשתית 

http://www.coal-ash.co.il/docs/FlyAshEmbankInfiltRate_Keren_July2009.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/FlyAshEmbankInfiltRate_Keren_July2009.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/FlyAshEmbankInfiltRate_Keren_July2009.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Yaacov_Nathan_2004_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Yaacov_Nathan_2004_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Yaacov_Nathan_2004_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/Water_Monitoring_Ziqim.xls
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, לא חל שינוי משמעותי בריכוזי )2013-2002(בין השנים  שנות ניטור 12 -כ לאחר אפ"ת. עד כה,

שימוש באפ"ת בתשתיות כן קיימת לאיסודות הקורט שנמדדו באתר לאורך השנים. מגבלה ש

מ"ג/ק"ג, למעט שימוש  0.5-0.3בתחום  נמצאתהום הנוגעת לאזורים בהם ריכוז הבורון במי 

. מגבלת הזמן שנים 5 במהלך היישוםאתר ק"מ מ 5טון ברדיוס  5000בכמויות מצטברות של עד 

 היסודותחרור כימיות הגורמות עם הזמן להפסקת תהליכי ש תגובותהתרחשות  מבוססת על

 מנולשטיפת המקטע הזמין ביותר של בורון מכן ו אפ"תהמ

 

 חקלאות

 

השימוש במקטעי גודל שונים של אפ"ת כמצע לגידול צמחים וכרפד לבעלי חיים,  קידוםבמסגרת 

ההיבט הבריאותי בבחינת באפר התנתה רשות המזון ממשרד הבריאות את האישור לשימוש זה 

חלקים ם ורדיונוקלידים (יפורטו בהמשך) בתכולת מזהמידהיינו קביעת  – שימושהשל 

(פירות, ירקות ותבלינים; פרות  או בעלי החיים הבאים במגע עם האפר של הגידולים הנאכלים

 חלב ובשר ותרנגולות פטם) לצורך בדיקת עמידתם בריכוזים המותרים בתקנים. 

 

U32Tבגידולים חקלאיים 2006 – 1998 בדיקות ריכוזי מזהמים בגידולים חקלאיים בוצעו ביןU32T  ע"י

יונה חן, צילה אביעד ואורי מגדל מהפקולטה לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה,  פרופ'

. נבדקו עגבניות (רגילות וצ'רי), פלפל, עירית, מלפפון, תות שדה, חסה, האוניברסיטה העברית

קומפוסט ביחסים ואפר תחתית ממוין מבזיל, מנגו וכרוב סיני שגודלו על מצע גידול המורכב 

מצע גידולים שגודלו על אחוז קומפוסט, בהשוואה ל 40 – 30אחוז אפר ושל  70 – 60 נפחיים של

בכל ב מטוף וקומפוסט (המצע המקובל בשימוש) באותם יחסי נפח. הריכוזים שנמדדו המורכ

שגדלו על מצע האפר היו דומים או נמוכים מאלו שנמדדו בצמחים שגדלו   בצמחיםהבדיקות 

במצע טוף, ונמוכים באופן ניכר מהסף המותר. לפיכך נקבע כי ניתן להשתמש ללא חשש באפ"ת 

שנתיים בנוסף לגידולים -הומלץ על השימוש בו לכל גידולי המזון החדכמצע לגידול צמחי מאכל ו

 לא אכילים כגון פרחים. 

 

32TUממצאי בדיקת איכות חלב של פרות שרבצו על מצע אפר ומצע רגיל העשוי קשU32T סוכמו בשנת ,

פרופ' רמי קרן, פרופ' אורי מינגלגרין, דר' פנחס פיין ודר' ישראל ברוקנטל ממרכז ע"י  2000

 -ו B ,Zn ,Mo ,Cr ,Ni ,Cdלא נמצאה השפעה של האפר על ריכוז היסודות שנבדקו בחלב (. וולקני

V.(  

 

32TUמתכות כבדות (קדמיום, ארסן, עופרת וכספית) בפרות (רקמות וחלב) ותרנגולות פטם  בדיקת

, בוצעו ע"י דר' ישראל ברוקנטל מהמכון למדעי U32Tשרבצו על רפד אפ"ת לעומת רפד רגיל כביקורת

פרות ששהו  8פרות נבחרו רקמות ב. בבדיקות ה2005 -בעלי חיים, מרכז וולקני, וסוכמו בדו"ח מ

ששהו על  פרות ביקורת 2וכן פרות),  3פרות) ושנתיים לפחות ( 5משך שנה לפחות (ל על רפד האפר

http://www.coal-ash.co.il/docs/MetalRadioactResidueEatablePlant_ChenHaquin_300407.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/MetalRadioactResidueEatablePlant_ChenHaquin_300407.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Rami_Keren_2000_Abstract.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Rami_Keren_2000_Abstract.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Israel_Bruckental_2005_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Israel_Bruckental_2005_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Israel_Bruckental_2005_full.pdf
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פרות ביקורת.  7 -ופרות ששהו על רפד האפר לפחות שנה אחת  10 -לקחו מחלב נדגימות . קשרפד 

 נמוכים היו, בחלב והן) וכליות(כבד  ברקמות הן, ובכל הפרות שנבדקו המתכות ריכוזי כל

 0.01 -ו 0.02, 0.005, 0.005ברקמות בע"ח,  מ"ג/ק"ג 0.2 -ו 0.5, 0.5, 0.5( המותרים מהערכים

 חריגה למעט ,מתחת לגבול המדידהלקם אף וח) , בהתאמהHg -ו Cd ,As ,Pbעבור בחלב,  ק"גמ"ג/

 0.56(מפרה ששהתה על רפד האפר  כליהדגימה אחת של ב קדמיום ריכוזשל  משמעות חסרת

 ."ג/ק"ג)מ 0.022(אחת של פרה ששהתה על רפד האפר  חלבדגימת ב עופרתריכוז ו"ג/ק"ג) מ

בין הפרות שנחשפו  היו דומיםברקמות ובחלב  מתכות הכבדותה , ריכוזיות אלולהוציא חריג

כאשר  נערכו שתי תצפיות(כבד, כליות ושריר) בבדיקות הרקמות בפטמים  .אפר לפרות הביקורתל

יום  40למשך היו שתי קבוצות פטמים ששהו על הרפד (אפר ושבבי עץ כביקורת) כל תצפית ב

היו בכל המקרים  גם בתצפיות הללוריכוזי המתכות . פטמים 5, כל קבוצה כללה (תקופת הגידול)

יתה כל תרומה של רפד מסוים (אפר או ביקורת) להגדלת הריכוזים יכמו כן, לא המתחת למותר. 

של הבדל המרבי עם כוזים היו גבוהים יותר בפטמים ששהו על רפד האפר (לעתים הרי  –בדגימות 

ולעתים ההיפך (הבדל מ"ג/ק"ג עופרת בכליה של דגימת פטם מרפד האפר לעומת הביקורת)  111

     .קדמיום בכבד של דגימת פטם מרפד הביקורת לעומת האפר)מ"ג/ק"ג  79של מרבי 

 

בעלי חיים נבחן בעבודה לעיל של רמי קרן ההיבט הסביבתי של השימוש באפ"ת כרפד ל

, ובניסוי שבוצע ע"י 2004U32Tרמי קרן ולודמילה צחנסקי משנת פרופ' עבודת U32Tב, 2000וקבוצתו משנת 

בחינת כושר 32TUמשירות ההדרכה והמקצוע, לישראל יוסלביץ' ויצחק מלכא דר' דן בכרך, דר' 

 .  2008 -, שסוכם בU32Tהספיחה של האפר לפרש עופות

 

נבדקו ריכוזי יסודות בתשטיפים מתערובות שונות של אפ"ת, גיר, זבל פרות  2000בעבודה משנת 

בתשטיפים עם  ,וזי כל היסודות (למעט בורון שריכוזו בהפרשות הפרה גבוה)וקומפוסט. ריכ

היו נמוכים באופן משמעותי מהריכוזים  ,קומפוסט) ואהחומר האורגני (רפד אפר עם זבל חצרות 

נבדקו ריכוזי  2004בעבודה משנת להשקיה מעל אקוויפר החוף.  םבקולחירביים המותרים המ

רפד  וארפד אפר ב מולאוש של עמודות במים מזוקקים הרוויימזהמים בתשטיפים שהתקבלו מה

ריכוזי  –ימי גידול אפרוחים בכל רפד. התוצאות  40שהכילו זבל עופות, לאחר ונסורת עץ כביקורת 

שנמדדו בתשטיפי שני הרפדים היו מתחת לסף הגילוי של המכשיר; ריכוזי אבץ  ןקדמיום ומוליבד

המים שעברו כנגד נפח שטיף בת הבורוןריכוז  בחינת. ומנגן היו נמוכים יותר בתשטיף מרפד האפר

התמוסס מרפד האפר באופן מתון יותר מזה שנמצא ברפד הביקורת,  שהבורוןמראה  דרך הרפד

ויותר של מ"ל  1000מעבר מנקודת נפח זו והלאה (ריכוזו בתשטיף ל, ומ" 500עד נפח תשטיף של 

 -והיה קטן מ הביקורתרפד תשטיף מבהיה נמוך יותר מהערך שנמצא  )מים מזוקקים דרך הרפד

בסיכום העבודה צוין שמידת זיהום הסביבה של רפד האפר עם  .מ"ג/ליטר, בהתאמה 1 -ו 0.5

אפר התחתית נבחן  2008 משנתבעבודה עם הלשלשת.  יתה נמוכה משל רפד הביקורתיהלשלשת ה

ישראל יוסלביץ' דר' דן בכרך, דר' ניסוי שבוצע ע"י כחומר המקטין את זיהום הסביבה במסגרת 

ויצחק מלכא משירות ההדרכה והמקצוע, לבחינת כושר הספיחה של האפר לפרש עופות מלולי 

http://www.coal-ash.co.il/docs/HeavyMetals_PoultryBedding_Keren_2004.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/ChikenDung_Bachrach_Feb2008.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/ChikenDung_Bachrach_Feb2008.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/ChikenDung_Bachrach_Feb2008.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/ChikenDung_Bachrach_Feb2008.pdf
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. בניסוי נדגמה עומק פרופיל הקרקעהמכיל מזהמים (כגון ניטרט) העלולים לחלחל ל מטילות

אחת  ,ס"מ 2בעובי  אפרהצטברה על גבי שכבת לשלשת שולשלשת עופות ללא טיפול (ביקורת)

יכוזי וריום. איכות הלשלשת נמדדה עפ"י אחוז הרטיבות  130לשבועיים ואחת לחודש, במשך 

האפר  שלזיציה בביקורת ובטיפול עם האפר (לאחר הומוגני טאוניטרכלוריד, זרחן המזהמים 

 אחוזנראה שהאפר הפחית באופן ניכר את  2008 -הניסוי שסוכם ב תמתוצאווהלשלשת). 

ה דומה בכל תיהיכמותו ט שאהניטרלמעט , בה המזהמים כמותבלשלשת ואת הרטיבות 

הטיפולים. בסיכום הניסוי הוחלט להמשיך לעקוב אחר השפעת האפר בהוספתו בתדירויות 

 משתנות.    

 

  בטון

 

שימוש אפשרי נוסף של אפר מרחף בתשתיות הוא כמלאן פוצולני המוסף לתערובות צמנטיות  

) וגראוט CLSM – Control Low Strength Materialבשם בחנ"מ (בטון בעל חוזק נמוך מבוקר; 

)Grout המיושמות בתת הקרקע לצורך חיזוק וייצוב התשתית באמצעות מילוי חללים וסדקים (

לבוא במגע עם מי נגר או מי תהום. לפיכך, הוחלט לבצע  ותתערובות עשויהאלו  במסלע. ביישומים

בדיקות של שטיפת המזהמים כתוצאה מהוספת אפר מרחף לתערובת אלו. בכדי להעריך את 

הסיכון המרבי לסביבה הוחלט להשתמש באפר מרחף ממקור קולוביאני הן בשל הריכוזים 

יות פוצולנית הנמוכה. הבדיקות וממצאי שתי בתשטיף והן בשל האקטיביחסית הגבוהים 

, 2015 -ו 2013 -בדו"חות ממן המכון הגיאולוגי העבודות סוכמו ע"י דר' נדיה טויטש ואולגה ברלין 

 יישום בחנ"מ וגראוט, בהתאמה. ל ומתייחסות

 

תערובות שהכילו אפר וכן תערובת בקרה ללא שהוכנו מקוביות מבדיקות המעבדה כללו מיצוי 

, 7) ובפרקי זמן שונים (C°2±20 -בלחות  80%אפר, לאחר שאלה עברו אשפרה בתנאים מבוקרים (

בחון השפעת "הזדקנות" התערובות (שקיעת קלציום קרבונט בתהליך יום) בכדי ל 90 -ו 28

 EA NEN 7375:2004קרבונציה) על שחרור היסודות. הליך המיצוי בוצע לפי השיטה האירופאית 

)tank test (נועדה למיצוי פסולות המתנהגות כמונוליט כדוגמת פסולת בטון או התערובות ש

מים מזוקקים  המכילהושמה כל קוביה בתוך מיכל  ,ההצמנטיות לעיל. בהתאם לפרוטוקול השיט

הוחלפו מיצוי יום, ובתום כל שלב  64שעות ועד  6 -מ מועדיםשמונה ונמדד שחרור היסודות ב

המים לצורך בדיקה. הריכוזים המצטברים של היסודות בתשטיפים מכל שלבי המיצוי נורמלו 

ההולנדי לחומרי בנייה. על אף ההעשרה ) והושוו לקריטריון mg/m2לשטח הפנים של הקוביה (

הברורה של יסודות קורט בתשטיפי התערובות עם האפר לעומת תערובות ללא אפר, הריכוזים 

המצטברים בתשטיפים של מרבית היסודות, הן מתערובות הבחנ"מ והן מהגראוט, היו נמוכים 

 :ד שחרג מהקריטריוןמהקריטריון ההולנדי, חלקם אף מתחת לסף המדידה. סלן הוא היסוד היחי

יום,  90מהקריטריון באשפרה למשך  3 -ו 1.8יום, פי  28מהקריטריון באשפרה למשך  1.8 -ו 1.1פי 

(ריכוזי סלן בתשטיפי הגרואט והבחנ"מ שעברו אשפרה  בתשטיף הגראוט והבחנ"מ, בהתאמה

http://www.coal-ash.co.il/research/Nadya_Teutsch_2013_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Nadya_Teutsch_2015_full.pdf
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אופטימלי עבור  אולם חשוב לציין שייתכן שקריטריון זה אינו יום לא חרגו מהקריטריון). 7למשך 

התנאים בישראל משום שתנאי יישום התערובות הצמנטיות הינם תלויי מקום (למשל אקלים, סוג 

. מכאן שממצאי קרקע וכו'). אך בהיעדר כל קריטריון אחר זה הקריטריון היחיד הניתן להשוואה

שר שתי העבודות מצביעים על כך שאין חשש ממשי לשחרור מזהמים מהאפר המרחף לסביבה כא

 .הוא מוסף לתערובות צמנטיות

 

 מזהמים אורגניים

 

רעילות ) הם שם כולל לתרכובות POP- Persistent Organic Pollutantsמזהמים אורגאניים יציבים (

 PAH- Polycyclicכגון דיאוקסינים, פוראנים ופחמימנים ארומטים פוליציקליים (ויציבות 

Aromatic Hydrocarbonsהחשש מנוכחות ביותרידועים כרעילים  17 ,). מבין הדיאוקסינים .

בשריפה לא מושלמת של חומרים אורגניים  –אלה באפר הפחם נובע מאופן היווצרותם מרים וח

מוצקים, בהם פחם, המשחררת תרכובות פחמימניות היכולות להגיב עם כלור, ברום או פלואור 

ספח יעלולים להם גזי הפליטה ולאחר היווצרותם, הדיאוקסינים נעים יחד עליצירת דיאוקסין. 

בתחנות הכח הפחמיות ה הוגהנבטכנולוגיה  ,עם זאתלפני השטח של חלקיקי האפר המרחף. 

הכוללת טחינת הפחם לחלקיקים דקים מאד, משך שהייה קצר של החלקיקים והמודרניות 

ם וצרות מזהמיושריפה כמעט מושלמת המונעת הי חתבטואוויר אופטימלי, מ/ויחס דלק כבשןב

 .אלה והצטברותם באפר בריכוזים מסוכנים

 

בדיקות לנוכחות דיאוקסינים ופוראנים באפר 32TU 2006 שנתבוצעו בלבקשת המשרד להגנת הסביבה 

 Dr. Ruud Meijשבוצעו על ידי  U32Tמרחף ותחתית ממקורות הפחם העיקריים המיובאים לישראל

 0. הריכוזים שנמדדו נמצאו נמוכים מאד ונעו בין , הולנדTAUWבמעבדת  KEMAממכון המחקר 

דיאוקסינים הלרעילות המקובל מדד ה הוא I-TEQ( לגרם I-TEQגרם)  1/1012( פיקוגרם 0.78 –

ם הריכוזים ברי ), והתחום העליון של הערכים (השווה לסכוEPA -פוראנים שפותח ע"י ההו

 I-TEQ> פיקוגרם 1.11 -> ל0.42המדידה וערכי הסף עבור התרכובות שאינן ברות מדידה) נע בין 

המומלץ ע"י ארגון הבריאות העולמי לצריכה היומית הסף לגרם. ערכים אלו נמוכים מערך 

. לכל ק"ג ממשקל הגוף ליום I-TEQפיקוגרם  4 – 1ל ש) Tolerance Daily Intake- TDIהנסבלת (

 1 – 0.02, נמצאו נמוכים ונעו בין EPA -ה המצוינות ברשימת PAH -תרכובות ה 16הריכוזים של 

בחומרי בנייה (אחד משימושי האפר בהולנד)   PAHמ"ג/ק"ג, מתחת לתקן ההולנדי לתרכובות

רקע חקלאית. /ק"ג בקPAHמ"ג  40מ"ג/ק"ג ולתקן הישראלי של  50 – 5שבין  בתחוםשנקבע 

באפר הישראלי נמצאו נמוכים מאד, ובחלקם אף מתחת האורגניים לסיכום, ריכוזי המזהמים 

 לסף רגישות מכשיר המדידה. 

 

http://www.coal-ash.co.il/research/Ruud_meij_2006_full_Eng.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Ruud_meij_2006_full_Eng.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Ruud_meij_2006_full_Eng.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Ruud_meij_2006_full_Eng.pdf
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על רפד המכיל אפר בדיקות דיאוקסינים בחלב פרות שרבצו 32TUבוצעו רות המזון הארצי ילבקשת ש

. כן נבדק מזון הפרות ומצע האפר. הדוגמאות U32Tתחתית בהשוואה לחלב פרות שרבצו על מצע רגיל

בדו"ח סיכום הממצאים  .U32T, צ'כיהALSת מעבדU32Tבונשלחו לבדיקה  ,KTEחברת מ כץנמסרו לדר' גיל 

משני הסוגים היו נמוכים שרבצו על רפד  פרות שנמדדו בחלבכל הערכים נמצא ש 2013 -מ

 רכוזי הדיאוקסינים השונים בחלבמהמותר עפ"י התקן המחמיר האירופי, ומתוך השוואה של 

 הוסק בדו"ח כי מקור המזהמים בחלב הוא מן המזון שסופק לפרות ולא מן האפר.

http://www.coal-ash.co.il/research/Gil_Katz_2013_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Gil_Katz_2013_full.pdf
http://www.coal-ash.co.il/research/Gil_Katz_2013_full.pdf
http://www.alsenvironmental.co.uk/
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