
 

 תרומת אפר הפחם בבטון

 לחשיפת האוכלוסייה לקרינה מייננת 

 קוךאן 'ר ז"ד

 ראש תחום הגנה מקרינה

 שטח בטיחות קרינה

ג שורק"ממ  
 

 



 גדלים ויחידות, מושגים: קרינה

רדיואקטיביות 

1 becquerel (Bq) = 1 disintegration per second 

 

 (אנרגיה נבלעת ליחידת מסה)מנת קרינה נבלעת 

1 gray (Gy) = 1 J/kg 

 (שקלול על פי יעילות הקרינה בגרימת נזק ביולוגי)מנה שקולה 

1 sievert (Sv) 

 שקלול על פי הרגישות לנזק של האיברים  )מנה אפקטיבית
 (השונים

 

 פנימית/ חיצונית חשיפה 



 מנות קרינה טיפוסיות

 mSv/yr 2 רקע טבעי

 mSv/yr 1 גבול מנה ציבורי

 mSv/yr 20 גבול מנה תעסוקתי

 μSv 20 צילום חזה

CT 10 בטן mSv 

 μSv 50 ניו יורק –א "טיסה ת



קרינה קוסמית 
 קרניים קוסמיות◦

 קוסמוגניים רדיונוקלידים◦

 

שמקורם בקרום כדור הארץ רדיונוקלידים 
 בקרקע ובמוצרי בנייה רדיונוקלידים -חשיפה חיצונית ◦

 במזון ובמים רדיונוקלידים -חשיפה פנימית ◦

 ראדון -חשיפה פנימית ◦



UNSCEAR, 2010 ב- mSv/y 

  חשיפה למקורות קרינה

 mSv/y 2.4 –טבעיים 

 

 חשיפה רפואית–  

0.6 mSv/y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0: מנה שנתית ממוצעת mSv/y   
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 238Uשרשרת הדעיכה הרדיואקטיבית של 
 



 מקורות הקרינה הטבעית בקרום כדור הארץ

חשיפה חיצונית 
238U     ,232Th ,40K 

 

 ראדוןנשימת 
222Rn     ,220Rn , הראדוןבנות 

 

חשיפה פנימית 
40K     ,210Pb ,210Po 



 



 אפקטים ודאיים



 אפקטים הסתברותיים



 המחלוקת על השפעה של מנות נמוכות



 עקרונות ההגנה מקרינה

הצדקה של עיסוק 

 תועלת נטו   

אופטימיזציה של ההגנה 

ALARA -    

 חסמי מנה -   

הגבלת מנות הקרינה לפרט 



  גבולות מנה וחסמי מנה שנתיים

 (mSv/yr)מנה אפקטיבית  גבולות מנה וחסמי מנה

 גבולות מנה

 20 חשיפה תעסוקתית

 1 חשיפה ציבורית

 חסמי מנה

 0.3 מקור חשיפה בודד

 0.3 סילוק פסולת רדיואקטיבית

 0.1 מי שתייה

 0.3 5098י "ת –חומרי בנייה 



 מוצרי בניה/הטיפול בחומרי

 האיחוד האירופי

 1רמת יחוס של mSv/yr (חשיפה חיצונית בלבד) 

 

 ישראל

 0.3חסם מנה של mSv/yr (  חשיפה חיצונית

 (  וחשיפה לראדון



 תמורות בתעשיית הבניה הישראלית

 שימוש באפר פחם מרחף

  (1985-מ)כתוסף לצמנט 

  (1998-מ)הוספה לבטון כתחליף לחול ים 

 (2008-מ)לצמנט  קלינקרכתחליף חלקי לחרסית בייצור 

 

 גורמים אחרים

שימוש באגרגט דולומיט במקום אגרגט גיר 

 במקום חול ים פוסילישימוש בחול 

שימוש ביציקות מסיביות של בטון במקום בלוקים 

 



 הטבעיים הרדיונוקלידיםריכוזי אקטיביות של 

 באפר פחם ובחומרי בנייה 
Activity concentration (Bq/kg) Material 

40K 232Th 226Ra 

Rocks 

6 1 12 Limestone  

13 1 39 Dolomite 

317 15 16 Basalt 

Building materials 

80 3 5 Sand 

138 39 66 Cement 

40 4 17 Concrete masonry blocks  

750 47 50 Pumice masonry blocks 

30 1 14 Gypsum 

<50 <5 3,400 Phosphogypsum 

Coal and coal ash 

44 24 21 Coal 

296 169 151 Fly ash  

232 141 124 Bottom ash  



 קצבי מנה מקירות אופייניים

 (אפר פחם 6%, בטון יצוק)קירות חיצוניים  2

5.3: קיר ללא חלון nSv/h (3.7) 

4.4: קיר עם חלון nSv/h (3.1) 

 (אפר פחם 3%, בלוקי בטון)קירות פנימיים  2

5.1: קיר ללא דלת nSv/h (4.2) 

4.6: קיר עם דלת nSv/h (3.7) 

 (אפר פחם 6%, בטון יצוק)תקרה ורצפה 

7.8: רצפה/תקרה nSv/h (5.5) 

 nSv/h (25.6 )←0.25 mSv/y  (0.18) 34.9 :כ"סה

 



 תרומת אפר הפחם בבטון

2.0: מנת הקרינה הממוצעת מכלל המקורות mSv/y 

 

 1.2(: 0.6)חשיפה פנימית מראדון mSv/y 

 

 0.2(: 0.1)חשיפה חיצונית ממקורות קרקעיים mSv/y 

    

 חשיפה חיצונית בתוך מבנים(0.1X0.9 :)0.18 mSv/y 

 

 0.25: בתוך מבנים מרביתחשיפה חיצונית mSv/y 


