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U ניטור חוזר בתנאי קיץ –ניטור אבק במפעל בלוקים 
 החדרת אפר תחתית למוצרי בנייה תוכניתבמסגרת 

 

במסגרת התנאים לרישוי השימוש באפר פחם תחתית בייצור בלוקים הטיל המשרד להגנת 
הסביבה על מנהלת אפר הפחם לבצע ניטור אבק השוואתי בעת הייצור עם אפר פחם תחתית 

במפעל  2003י המשרד להגנת הסביבה בשנת "בוצע בהתאם לתוכנית שאושרה עהניטור . לעדיווב
 ).המכון הביולוגי(י החברה לחקר מדעי החיים "בלוק משהד ע

ממצאי הניטור הצביעו על כך שאין כל תוספת אבק הנגרמת בעת ייצור בלוקים עם אפר פחם 
 .בהשוואה לרמת האבק בעת הייצור ללא אפר פחם

מותנה , בלוקיםסתמך על ממצאים אלה ניתן היתר להשתמש באפר פחם תחתית בייצור בה
, ל בוצע אמנם בתקופת החורף"ניטור האבק הניובהר כי . בביצוע ניטור אבק חוזר בתקופת הקיץ

 בזכות מזעור, המתאים יותר לבחינה ההשוואתית שנדרשה, בהיר ויבש, אולם במזג אויר נוח
 .העלולות להיות משמעותיות יותר בקיץ, סביבת המפעלהשפעות 

במסגרת הערכות המנהלת לקידום ניצול אפר התחתית במוצרי בנייה בכלל ובבלוקים בפרט יש 
, בעקבות פעולה שיווקית של חברת מצעים חקלאיים. צורך להשלים שלב זה בהליך האישור

, כ רוטנברג"המופעל על ידה בתהח, תקן הניפויהמציעה ליצרני בלוקים אפר תחתית מנופה דק ממ
 .נוספו אתרים אפשריים לביצוע הניטור, כמחליף חול

 .י החברה לחקר מדעי החיים"ניטור האבק יבוצע ע

, הן בתחום הגנת הסביבה והן בתחום הגהות התעסוקתית, ברקע העבודה יובהר כי גורמי הרישוי
הכירו בכך שאין באבק אפר פחם בכלל ובאבק אפר תחתית בפרט סיכון החורג מהחשיפה לאבק 

המליצה , ואמנם הועדה הטכנית לאבק מזיק הפועלת מכוח תקנות הבטיחות בעבודה. רגילטבעי 
בסדנה הבינלאומית להיבטי סביבה . Uלהוציא את אפר התחתית מתחולת התקנותU 2005כבר בשנת 

התקבלה ההמלצה להוציא , 2009אביב בדצמבר -שהתקיימה בתל, ובריאות של שימוש אפר פחם
, Uולהגדיר את אבק אפר הפחם כאבק מטרידUת התקנות לאבק מזיק גם את האפר המרחף מתחול

 .כמקובל ברחבי העולם כולו
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