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  ניטור אבק אפר פח� מרח�
  

  רקע
) קוור�(עקב תכולת הסיליקה הגבישית חופשית " אבק מזיק" מוגדר בישראל כ1אפר פח מרח�

אחת ). 0.1% "אפילו קט! מ(הגדרה זו תקפה לכל אחוז משקלי של קוור� באפר המרח� . שבו
סיליקוטי ללא קשר " זיקאבק מ"ההשלכות של הגדרה זו היא שיש להתייחס לאפר מרח� כ

אי! "לתכולת הסיליקה הגבישית בו ואפילו א תכולה זו נמוכה מס� אפידמיולוגי מוסכ ל
דרישות התקינה , להבדיל ממדינות רבות בעול, יתר על כ! בישראל). NOAEL" (אפקט

, העלול לגרו לסיליקוזיס או מחלות ריאה כרוניות אחרות, נשימה"מתייחסות לא רק למקטע בר
  .אלא לכלל האבק

מרבית , הולנד KEMA " מ Dr. Ruud Meijבכלל מחקרי , בהתבסס על מחקרי שנערכו בעול
הסיליקה הגבישית החופשית משוקעת בתו' גרגרי ; הסיליקה באפר קשורה לאלומינוסיליקט

נמו' )  מיקרו! קוטר אווירודינמי7 "מתחת ל(נשימה "אחוז הקוור� במקטע בר; האפר הזכוכיתי
לפיכ' נית! להגדיר את אבק האפר המרח� כאבק מטריד או כחלקיקי בלתי . 0.2%   – 0.1% "מ

  .מסווגי

וכ! על ההיבטי הגהותיי של החשיפה לאבק אפר פח אשר פרדו ' סקר ספרות נרחב שער' דר
י פיליפ גולדברג מאשש את הטענה שאי! " ע2006עדכו! מקי� שלו שנער' במחצית השנייה של 

  .בהתבסס על הגישה המקובלת בעול,  להגדרת אפר מרח� כאבק מזיקהצדקה
  

  מטרה
כמקובל במדינות אירופה או ) nuisance dust" (אבק מטריד"שינוי הגדרת אבק אפר פח מרח� ל

חלקיקי בלתי "ב עבור " בארהACGIH " בהתאמה ע קטגוריית הסיכו! המוגדרת על פי ה
או לפי ) Particulate – insoluble or poorly soluble – Not Otherwise Specified" (מסווגי

  .א יסתבר שיש הצדקה לכ', קטגוריה אחרת שתהיה בתחו שבי! אבק מזיק ואבק מטריד
  

  הפעולהתוכנית 
בהמלצת הצוות  יבוצע במסגרת תוכנית העבודה לשינוי הגדרת אפר מרח� בקטגוריות אבק

  . אורות רבי! לפיזור אפר מרח� בתחנת הכחמועדי ניטור אבק באזורי )גהות(מדעי "המקצוע
  

גורמי אבק ג הסביבה מכילה (מטרת הניטור לאסו� דוגמאות אבק שמקורו בעיקר אפר מרח� 
באבק לאנליזות כמותיות של סיליקה גבישית חופשית ) בחלק כוללי בעצמ סיליקה, אחרי

  .כללי ובאבק בר נשימה
  

ככל שיידרש בהתייחס לממצאי , בחשיפה לאבק אפר מרח�מידע משלי להוכחת העדר סיכו! 

  .ראנליזת המורפולוגיה של הסיליקה הגבישית החופשית בגרגרי האפ מייגזר, האנליזות
  

חודש המאופיי! במזג  (אוקטוברבמהל' במבנה הממגורות בתחנת הכח אורות רבי!  הניטור יבוצע
והוא  ,מ" בריאות וגהות תעסוקתית בע" י חברת טבת"ע )אוויר יציב יחסית מבחינת גורמי אבק

   דגימות כלהל!48יכלול 
o 6  מחזורי דיגו
o  דגימות של אבק בר נשימה4+  דגימות של אבק כללי 4 –בכל מחזור  
o  'שעות24כל מחזור ימש   

  
  .מינרלוגית של האפר בדוגמי"כמו כ! יידג אפר מרח� נוחת בסביבת דוגמי האבק לבקרה כימית

  
  .ב"מתמחה בארהצעו במעבדה אנליזות האבק יבו
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