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  2008 ,מר�      
  
  

  תכולת יסודות רדיואקטיביי� במוצרי בנייה– 5098. י.רוויזיה לתסוגיות ב


  המסמ" נער" בסיוע חברי
 בצוות מומחי
 המלווה את מנהלת אפר הפח
  

ההחלטה על עריכת רוויזיה חוזרת לתק� התקבלה כתוצאה מכשל מקצועי שהתגלה במהל" סקר 
שה ביוזמת האגודה של יצרני בטו� מובא ומנהלת אפר אשר נע, קרינה מבטוני
 על פי התק�


דה שנער" בתיאו
 ע
 הועדה הטכנית לשיטות ודרישות באיכות הסביבה וע
 הוע, הסקר. הפח

, שיטותיו ומדדיו,  על עקרונותיו–  נועד להעמיד את התק�,המקצועית לבטו� במכו� התקני
י המשרד להגנת "דות המורשות עבדיקות במעבדהיינו ב, במבח� היישו
 ובמבח� המציאות

  .תערובות בטו� נפוצות המשמשות את עיקרו ורובו של ענ* הבנייההסביבה של 

 טר
 תחילת התקינה של תק� זה תיבחנהשאלות עקרוניות ברמת מדיניות ראוי ש, ע
 זאת
  להל� פירוט סוגיות.המשקית והציבורית,  בראייה כוללת ומאוזנת מהבחינות המקצועיתהרוויזיה

 לדו� בסוגיות אלה כות הסביבה בבניי� מומל� לועדה הטכנית לאי.מפתח העומדות בבסיס התק�
  . טר
 תחילת עבודתהאת ועדת המומחי
על פי ההחלטות שתקבל בה� ולהנחות 

  

שהתק� נער" מבלי שקדמה לו סקירה ראשית לכל יש לציי�  .תשתית תקינה דומה בעול� .1

 לפי ל א* שזהו כלל הנקוט בתקינה הישראליתע, מקיפה של התקני
 הקיימי
 בעול

כיוו� תה לכ" הצדקה מסוימת ילפני שני
 הישיתכ� . המדיניות המוצהרת של מכו� התקני

היה שנית�  וגעי
 לנושא הקרינה מחומרי בנייההנמעט יוזמות תקינה הניבו תקני
 שאז רק 

, אוסטריה, דנמרק, דמדינות אחדות כדוגמת פינלנ. היו
 תמונת המצב שונה. ללמוד מה

 במבנהברמת הקרינה טיפול (בגישה שונה  בהולנד נעשתה עבודת ענק. כבר קבעו תקני
 פולי�
שאמורה להוביל ) מהטיפול ברדיואקטיביות בחומרי הגל
 או במוצרי הבניהלהבדיל , עצמו

לאחרונה הקימו מוסדות .  לתקנה מחייבת, והתנסותלאחר תקופת בחינה, בתו" שני
 אחדות
יחול בעתיד אפשר שתק� של  הצעההקהילה האירופאית קבוצת עבודה להכנת בסיס לעריכת

התק� הישראלי שונה באחדי
 מעקרונותיו ושיטותיו . המדינות החברות בקהילהעל 
 ואשר לא עמד ת על בסיס תיאורטי שלא נשפט אקדמי בחלקונשע�הוא בדיעבד  ומהמקובל


  .יחודיתנדרש להצדקת גישתו היכ, במבח� היישו

�או להזמי! מגו" מקצועי תדרוש ממכו! התקני� להכי! הטכנית  מומל  שהועדה ,לפיכ
ואולי א" ליזו� סמינר  ,כפי שצפוי היה שיעשה מלכתחילה, מתאי� סקירת תקני� עדכנית
 המורכב מקצועית ,מיטב הידע בתחו� זהל להיחש" כדי ,בהשתתפות מומחי� מהעול�

  . בתהלי� הרוויזיה פתיחהכצעד ,ורגיש ציבורית
  

בעוד התקני
 הזרי
 מפרידי
  . באינדקס התק!ורדו!רדיואקטיביי�  שילוב תכולת יסודות .2
קרינה  (הרדיואקטיביי
תכולת היסודות הגבלת  לתקני
 הנוגעי
/ההנחיותכול
 בי� 

 הרדו�ריכוז הגבלת אלה העוסקי
 בלבי�  )תקרה, רצפה, קירות(המבנה במרכיבי  )חיצונית
 וגור
 בנוסחת אינדקס אחת משלב התק� הישראלי את שניה
, בחלל המבנה )פנימיתקרינה (

 
 .)5 בסעי* להל�(וה� להחמרה מרחיקת לכת ) 3 בסעי* להל�(בכ" ה� לקשיי
 מתודולוגיי
ריכוזי החומרי
  מדידת – מעשית ההפרדה המקובלת בעול
 נובעת ה� מסיבה

פשוטה יחסית וקל לתרגמה לכלי תקינה יה או במוצר הבני/הרדיואקטיביי
 בחומרי הגל
 ו
 מורכבת מאד ותרגו
 )האקסהלציה והאמנציה (מדידת שפיעת הרדו�ש  בשעה,ואכיפה

 לשתי –וה� מסיבה עקרונית ; )3 בסעי* להל�(ממצאיה לדרישות תקניות איננו מיידי 
ולה נית� תכ:  שוני
) במונחי עקרונות בטיחות קרינהintervention (התופעות כלי ההתערבות

רדו� בהאפקטיבי  הטיפולואילו  ,)במוצר עצמו או בשילוב המוצרי
 בבני� (להגביל כמותית
 בחלל הצטברותו )המקור העיקרי של הרדו� (מהקרקעלמניעת חדירה אמצעי
 ב מתמקד
, להבדיל מזו השוררת באירופה,  בעבר הוצדק שילוב זה בטענה שהתקינה הישראלית.המבנה

היו
 כולל חוק התכנו� והבנייה . במניעת הצטברות רדו� במבני
חסרה תקנה המטפלת 
בהקשר  .ולפיכ" אי� הכרח בשילוב בעייתי זהבמבנה  רדו� רמת ריכוז הדרישה המתייחסת ל

זה ראוי להבהיר כי בעצ
 הגבלת תכולת הרדיו
 במוצר מוגבלת ג
 כמות הרדו� השופעת 
 .ממנו

תק!  לקבוע השילוב הבעייתי בעינו או הועדה הטכנית תידרש להכריע א� להותיר את
  .לתכולה בלבד
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המשמשות בסיס לחישוב ריכוזי  ,הכלולות בתק�שיטות המדידה  .הרדו!ת יאמנצימדידת  .3
מוצר בודד ( 
המתודולוגיישבשל הקשיי
  ,טיפוסיי
הרדו� הצפויי
 במבנה בתנאי אוורור 

המתפקדות פאות של ומייצג רה בר בק, יעילאיטו
 (והמעשיי
 ) מדמה מבנה הבנוי ממוצר זה
בחנו יי, תק�על עריכת רוויזיה ל הוחלט ,הכרוכי
 בה�)  של המוצר במבנהממדי
 הפנימיי
כ
אול
 טר
 בחינת� החוזרת נדרשת שאלה . י הועדה הטכנית"מנה עעדת המומחי
 שתתובו

על  ניכרת השפעהמרכיב הרדו� ל .מקדמית באשר לקשר בינ� למציאות השוררת בחלל המבנה
 המחושב בנוסחת התק� ולעיתי
 מרכיב זה תור
 )אינדקס הריכוז(ערכו של אינדקס הקרינה 

 לעמידת משמעות קריטית ת המדידהלאמינות שיט "לפיכ.  של ער" האינדקס�50%מלמעלה 
תרומת אפר להתרש
 מהשוואת הבעייתיות בשאלה זו נית�  להמחשת . התק�מוצר בדרישותה

תוצאות מדידות במדידות מעבדה ומ שהתקבלומתוצאות פח
 לקרינה מבטו� העולה 
די
 היצוקי
 בטו� ע
 וללא אפר פח
 נמצא "שנערכו בממהשוואתיות בבדיקות . די
"בממ

מעבדה של ואילו בבדיקת  1(mSv/y)לשנה  מיליסיוורט 0.025 �שתרומת האפר מסתכמת ב
 ,ומה בתערובות ובשיעור ד ממקור דומה,שתרומת אפרנמצא  דומותתערובות מקוביות 

בתנאי ככל הנראה הגור
 העיקרי להבדלי
 מקורו  .2 לשנהמיליסיוורט 0.15 מגיעה עד כדי
תא קירות ובחלל החדר מחד גיסא וב ב– הסביבה השוני
 המשפיעי
 על שפיעת הרדו�

ת הרדו� במעבדה לתהלי" י אמנציהערכת ובאי התאמת ,המדידה במעבדה מאיד" גיסא
  נית�באמצעות
 מקדמי מעבר נדרשי
 לפתרו� סוגיה זו . ת במציאותשפיעת הרדו� מ� הקירו

מדידת שפיעת הרדו� מממצאי לחלל המבנה מהקירות  הצפויה רדו�השפיעת הערי" את ל יהיה
 .בתנאי מעבדה מדוגמת מוצר הבנייה

) קרינה חיצונית ורדו!(מקורות הקרינה  תחליט הועדה הטכנית להותיר את שילוב שני א�
 הקשר בי! התנהגות הרדו! בתנאי מעבדה לבחו! אתתטיל על ועדת המומחי� שמוצע  ,בתק!

מחקר לבחינת מקדמי המעבר תוכנית להציע להתנהגותו במציאות וככל שיידרש ג� 
  .האמורי�

 

ק� נועד הת, בהתא
 לכללי ההגנה מקרינה המקובלי
 בעול
 .מנת ייחוס ומנת תוספת .4
 הנגרמת על ידי , מעל לרקע הטבעי(dose constraint)להגביל את מנת הקרינה הנוספת 

לרמה התואמת  ,(amenable to control)הניתני
 לבקרה ו  המבנה מה
 עשוימוצרי הבנייה
י הגופי
 המקצועיי
 הבינלאומיי
 " ע(acceptable) המוגדר כסביר ,סיכו� בריאותי נמו"


 אינו בא להגדיר כי התק� בהקשר זה יצוי�. כלכליי
 כוללי
�והמוצדק בשיקולי
 חברתיי
אלא לאפשר בקרה מסודרת של הרשויות על ריכוז , "מסוכנת"לרמה " בטוחה"גבול בי� רמה 

מבלי לפגוע באפשרות להשתמש ברב , הרדיואיזוטופי
 ממקורות טבעיי
 במוצרי בניה

הפרמטרי
 הנקבעי
 ש מכא� .המוחלט של מוצרי הבניה המיוצרי
 מחומרי גל
 מקומיי

ה
 כלי מדיניות ,  וה� לתוספת המרבית המותרת)מנת הייחוס (� לרמת הרקעה, בתק�
 .בטי איכות הסביבה בבניי�י הועדה הטכנית לה–לענייננו , המסורי
 בידי מקבל ההחלטות

, )5להל� בסעי*  (אינו מותיר דרגות חופש להחלטה כזוש ,דא עקא שהתק� בגרסתו הנוכחית
 . הנדרשי
 על פי תקני הבנייהפוצי
בטוני
 נ, ככל הנראה, פוסל בדיעבד

 נוגעת בשורשי תפיסת העול
 של התק� והיא אולי המהותית בסוגיות סוגיית מנת הייחוס
התק� בגרסתו הראשונה הגדיר את מנת הייחוס על פי הרמה הקיימת במוצרי . שעל הפרק

 
בעל , א
 כי בטעות נבחר הבלוק השחור(הבנייה העשויי
 חומרי גל
 טבעיי
 מקומיי

הגדרה זו היתה תואמת ). כמיצג
, התכולה הנמוכה יחסית של יסודות רדיואקטיביי

לעומת ).  במונחי בטיחות קרינהpractice (עיסוק כהבנייהתעשיית מוצרי ע
 הגדרת ועקבית  
קרינה הסביבתית  הנגרמת על ידי ההמנהוהנוכחית של התק� קובעת כי גרסתו השנייה  ,זאת

 המגורי
 במבנהעצ
 תואמת לכאורה את הגדרת  הנחה זו .הייחוסנת היא משמקורה בקרקע 
 ).מודל האוהל (עיסוקכ

  :שתי חלופות החלטהלפיכ� בפני הועדה עומדות 

  כעיסוקמגורי�  .א

כמוגדר ( כמנת ייחוסלהגדיר את הקרינה הסביבתית הטבעית  –משתנה מוחלט  )1
 .)הנוכחית בתק! בגרסתו

 שתאפשר לרב המוחלט של )5להל! בסעי" ( לקבוע תוספת מרבית – מותנהמשתנה  )2
 .מוצרי הבנייה המיוצרי� מחומרי גל� מקומיי� לעמוד בתק!

                                           
  1998, שורק�ג" ממ–מרגליות וחובריו  1
 2004,  הטכניו�–קובלר ;  שרותי איכות הסביבה–לביא  2
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 בנייה כעיסוק  .ב

י "לקבוע תוספת מרבית ברמה המחמירה בתחו� המומל  ע –משתנה מוחלט  )1
 .)5להל! בסעי" (הועדות הבינלאומיות 

או ( יימי� המשקפת את מוצרי הבנייה הקת ייחוסמנלהגדיר  – משתנה מותנה  )2
 – משפחות מוצרי הבנייה העקריי�המשקפות את שונות לחילופי! מנות ייחוס 

העשויי� חומרי גל� ) מוצרי חיפוי וריצו", בלוקי� קלי�, בלוקי בטו!, בטוני�
 .מקומיי�

 

שכבות אחדות של החמרה יחסית להמלצות התק� הישראלי כולל  .מבח! ישימות .5

 .הבינלאומיות ולתקני
 הזרי

מקוזזת הקרינה החודרת , )mSv/y 0.4 (שהוגדרה כקרינת הרקע הטבעית, הייחוסממנת   .א
 .צפיפות מוצר הבנייהבהתלוי בעובי ותיאורטי � קירות המבנה על פי תחשיב אנליטידר"

י "תוספת המנה המרבית נקבעה על בסיס הקצה התחתו� המחמיר בטווח המומל� ע  .ב
) ועדה בינלאומית (ICRPפי המלצת אמנ
 על , )mSv/y 1.0 – 0.3(האיחוד האירופי 

 .תורתית לבטיחות קרינה בישראל �המקצועית עדה ווהו
נשימת רינת הגמא ג
 את תוספת הקרינה מל כוללת בנוס* לק"תוספת מנת הקרינה הנ  .ג

מעמידה במבח� בארצות הקהילה האירופית התקינה .  במוצר הבנייה שמקורורדו�
קרינת הרדו� מטופלת . את קרינת הגמא בלבד) mSv/y 0.3(באותה דרגת חומרה התוספת 

 
 .י הגבלת ריכוז הרדיו
 במוצר הבנייה" ובאופ� עקי* ג
 עבכלי
 אחרי
ש
שכל  חדר  למבנה ע
 ממדי
 ומאפייני
 של מחושבתהנגרמת על ידי המוצר  מנת הקרינה  .ד

בהנחה זו גלומה החמרה מסוימת בהשוואה .  מהמוצר הנבדקותעשוישל החדר  פאותיו 6
  .רב המבני
 במציאותל

שהיו אמורי
 להיכלל בקטגוריה , בטוני
 נפוצי
מהחמרות על החמרות אלה תוצאה כ
 ) או א* פחות0.5 �ע
 אינדקס קרינה של כ (על פי עקרונות בטיחות קרינה הקבילה על הס*

 
                       תק�חורגי
 מהאו א* ) 0.9�1.0(גבוליי
 ערכי
 אינדקסי קרינה מחושבי
 ע
 מקבלי
 מלכתחילה היה צרי" לבסס את הפרמטרי
 בתק� על מחקר .)1.0 �אינדקס קרינה גדול מ(

דהיינו ,  אול
 משלא הרימו יוזמי התק�. בישראלמוצרי הבנייה המיוצרי
 ושיטתי של מקי*
בי� השאר , זהי� יוא* לא השיבו להצעה שהוגשה לה
 בענ, משימה זו, המשרד להגנת הסביבה

לקחו על עצמ
 איגוד יצרני בטו� מובא ומנהלת אפר , ל המידע כבר מצוי בידיה
בטענה שכ
התנאי
 והדרישות , ותכלומר על פי השיט ,הפח
 להעמיד את התק� במבח� המציאות בדיעבד

באפיו� באמצעות סקר המשק* את הבטוני
  המבח� אמור היה להער". שנקבעו בתק�
 ובניצול חומרי הגל
 המקומיי
  העדכניתעל פי חוקת הבטו�ובאיכות הנדרשי
 באר� 


 כידוע הושעה ביצוע הסקר בשל קשיי
 במדידת הרדו� וחוסר .בכלל
 אפר פח
, הנפוצי
  . הממצאי
 שהתקבלובהערכתבהירות 

על מומל  לועדה לדחות את החלטותיה ) 4לעיל בסעי" (כדי להבטיח את השגת מטרת התק! 
  .מקי" של מדדי קרינה מבטוני� נפוצי�הסקר חוזר של העד לאחר ביצוע דרישות התק! 

  
____________________________  

  

 


