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עקרונות הבקרה החוקית והמנהלית על
החשיפה לקרינה מאפר פחם ויישומיו
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עקרונות הבקרה החוקית והמנהלית על החשיפה לקרינה מאפר פחם ויישומיו
כללי
אפר פחם (תחתי ומרחף) מיושם בעולם ובישראל למגוון

מטרות :

• תשתיות –חומר מילוי מתחת לכבישים ומסילות ברזל ,מרכיב בבטון למחלפים ,ועוד.

• בניה  -כמרכיב בצמנט ובבטון בתעשיית הבניה (מבני תעשייה ,מבני ציבור ומגורים).
•חקלאות  -כמצע לגידולים ,ייצוב בוצה ,מצע סופג ברפתות ,ועוד.

אפר פחם לסוגיו מכיל ריכוזים מוגברים של יסודות רדיואקטיביים טבעיים משרשרות
האורניום והתוריום וכן אשלגן  .40העיסוק באפר פחם כרוך לכן בחשיפה לקרינה
מייננת של עובדים ובני אדם מן הציבור הרחב .קרינה מייננת נחשבת לגורם מסרטן
בכל מנה שהיא (הנחת ה .)LNT-יש לכן עניין עקרוני בשאלת הבקרה על חשיפה זו.
הבקרה צריכה להתבסס על תקינה ותחיקה לאמית המבוססת על תקנים והנחיות של
גופים בינלאומיים.

)Bq/kg) תכולת יסודות רדיואקטיביים באפר פחם ישראלי
(as presented in ECO BA Assembly meeting, Duseldorf, November 2011)
226Ra

232Th

40K

Year
Min

Ave

Max

Min

Ave

Max

2004

84.7

174

223.8

63.5

170

2005

97.4

164

233.5

55.8

2006

97.3

181

251.2

2007

104

173

2008

76.3

2009

Min

Ave

Max

230.1 153.8

224

558.1

141

218.3 144.1

253

404.3

59.5

157

238.9 153.8

305

628.1

206

77.4

152

188.9 105.3

251

535.6

158

221.3

61

152

233.3 141.7

260

542.4

55.1

135

220

49.4

115

198.1 132.5

299

463.2

2010

58.2

133

202.6

46.9

115

199.4 138.7

315

516.2

2011

57.6

141

215.6

46.4

114

207.3 116.7

321

513.3

2012

75.7

148

232.2

47

124

217.1 122.6

299

457.1
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התפתחויות שחלו מאז שנת  2008בגישת הגופים הבינלאומיים להגנת העובד
והציבור מקרינה מייננת
בתקופת  5השנים האחרונות חלו כמה התפתחויות בינלאומיות בתחום הגנת

העובד והציבור מפני קרינה מייננת בכלל ובפני קרינה מייננת ממקור טבעי בפרט.
התפתחויות אלה כוללות :
•  -2008פורסמו ההמלצות הוועדה הבינלאומית להגנה רדיולוגית (.)ICRP
ההמלצות גובשו במהלך השנים  2004- 2007ו הוצגה לציבור בשנת 2007
כטיוטת פרסום מס'  103של הוועדה  .הפרסום בפועל היה בשנת  .2008ראה
להלן.
• באותה שנה פורסמו גם הנחיות מעודכנות של ה ICRP -ביחס למידה ולהיקף
הנאותים של אמצעי בטיחות הקרינה המנהליים והטכניים ,להשגת בקרה
אופטימאלית על חשיפת העובדים והציבור לקרינה מייננת (ובכלל זה חשיפתם
לקרינה מחומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי כולל אפר פחם) .הוועדה פרסמה את
ההנחיות בשנת  2008כדו"ח מס'  104של ה ICRP-תחת הכותר:
”" Scope of Radiological Protection Control Measures
ראה להלן.

התפתחויות שחלו מאז שנת  2008בגישת הגופים הבינלאומיים להגנת העובד
והציבור מקרינה מייננת (המשך)
שינוי לחומרה בהערכת סיכוני חשיפה לרדון ובנות רדון
•

בשנת  2009פורסם גילוי דעת ) )Staementמקדים של הICRP -בנושא הרדון.
הפרסום בישר על החמרה בהערכת הסיכונים הסרטניים של חשיפה לרדון ובנות
רדון.

•

בשנת  2010הוצג לציבור פרסום מס'  115של ה( ICRP -המחליף את פרסום מס'

 65של הוועדה) והדן בסיכונים הסרטניים של חשיפה לגז רדון ובנותיו.
על בסיס ממצאים אפידמולוגיים מציגה הוועדה בפרסום זה "הערכה מחדש" של
הסיכון הסרטני של חשיפת בני אדם לגורמים אלה .השורה התחתונה של
הממצאים היא שלדעת הוועדה מקדם הסיכון הסרטני של החשיפה לרדון ובנות
רדון גדול לערך פי שניים מהמקדם שנקבע על פי ההערכות הקודמות  .עקב כך
ממליצה ה ICRP -להנמיך את רמת הפעולה ) )action levelשל ריכוזי רדון
במבני מגורים מ 200 -בקרל למ"ק ל 100-בקרל למ"ק .להחמרה זו השלכה
ברורה על הנושא הנידון כאן ,כיוון שאחת התוצאות הישירות של הימצאות
חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי במוצרי בנייה היא העלאת ריכוזי הרדון
במבנה שלבניית קירותיו ו/או רצפתו ו/או תקרתו השתמשו במוצרי בנייה אלה.

התפתחויות בגישת הגופים הבינלאומיים להגנת העובד והציבור מקרינה מייננת ב5-
השנים מאז שנת ( 2008המשך)

• בשנת  2011הוצג לציבור התקן הבינלאומי החדש להגנה מקרינה
ולבטיחות של מקורות קרינה .התקן פורסם על ידי הIAEA -
ובחסות שורת ארגונים בינלאומיים .ראה להלן.
• באותה שנה ( )2011הציגה מועצת הקהילה האירופית את
הדירקטיבה המעודכנת המכילה את התקן האירופי החדש להגנה
מקרינה .תקן זה מבוסס על התקן הבינלאומי של סבא"א והארגונים
הנלווים .הדירקטיבה נוקטת בגישה עצמאית בכמה מהנושאים.

המסקנות וההשלכות של ההתפתחויות האלה אלה על האופי
וההיקף של הבקרה הנאותה על אפר פחם ויישומי אפר פחם
בישראל בכלל ,ועל ניצול האפר בתעשיית הבטון בפרט ,מוצגים
להלן.

The new 2011 BSS
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פרסום  - 104גישה חדשה (מגמת לדה – רגולציה)

פרסום  104של ה ICRP-משנת 2008
Scope of Radiological Protection Control Measures

הוא המסמן את השינוי העיקרי ביחס הוועדה הבינלאומית אל הבקרה המינהלית
הנדרשת על יישומי קרינה מייננת וחומרים רדיואקטיביים ובכלל זה חומרים
רדיואקטיביים ממקור טבעי.

כותרת המסמך הזה מיתרגמת לעברית פשוטה "המידתיות הנאותה בבקרה
ההחוקית והמנהלית על חשיפת עובדים והציבור לקרינה מייננת" .ה ICRP -מציע
את מה שקרוי "הגישה המדורגת" (  ,)graded approachדהיינו השקעת אמצעים

ומאמץ חוקי ומנהלי לאכיפת עקרונות ההגנה מקרינה בהתאם למידת הסיכון (היחסי
למנת הקרינה הצפויה ובעיקר בהתאם למנת הקרינה הניתנת למניעה) ובהתאם
למעשיות של האמצעים.

Scope of Radiological Protection Control Measures – ICRP 104

פרסום  - 104גישה חדשה (מגמת דה – רגולציה) (המשך)

מניעת כפילות של מערכות בקרה
עיקרון חשוב מודגש בפרסום  104והוא שאם בעיסוק מסויים יש חובת הפעלת
מערכת בקרה מנהלית של אמצעי הגיינה תעסוקתית ,שאינם קשורים כלל לנושא
הגנה מקרינה  ,אך המבטיחים כתוצאה נלווית הגבלת מנת הקרינה לעובד
ולציבור ,אזי זה מיותר ונוגד את כללי האופטימיזציה להפעיל במקביל מערכת
בקרה מנהלית המיועדת להגביל את מנת הקרינה לעובד ולציבור כתו
דוגמא :עיסוק באפר פחם כאשר כמות האפר המותרת לחדירה לדרכי הנשימה
בגלל סכוני אבק נמוכה הרבה יותר מכמות האפר המותרת לחדירה לדרכי
הנשימה משיקולי הגבלות על זיהום פנימי ברדיואיזוטופים הספציפיים
שבאפר.

במקרה זה סיכוני אבק מכתיבים כללי הגיינה תעסוקתית חמורים (חבישת
מסכות  ,הרטבת האפר וכו') ולכן אין צורך בהקמת מערכת בקרה מנהלית
נוספת הדואגת להגביל את מנת הקרינה מזיהום פנימי כתוצאה מן העיסוק
באפר ,כאשר (מנת הקרינה מחשיפה לקרינה חיצונית בעיסוקי אפר פחם בכל
מקרה זניחים)

בקרה חוקית ומנהלית על עיסוקים הכרוכים ביישומי חומרים רדיואקטיביים
ממקור טבעי (ובכלל זה אפר פחם)  -הנחיות מעשיות
בכל הנוגע לבקרה על החשיפה לקרינה מחומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי* הן
פרסום  104של ה )ICRP 2008a) ICRP-והן התקן הבינלאומי והאירופי להגנה
מקרינה משנת  )IAEA 2011. EC- 2011( 2011מצטטים ומאשררים את ההנחיות של
ה 2004 IAEA-ואת הטבלאות שהוצגו במדריך הבטיחות של סבא"א RS-G-1.7
משנת  2004בהקשר למידה ולהיקף של הבקרה המנהלית על יישומי חומרים
רדיואקטיביים ממקור טבעי (ובכלל זה יישומי אפר פחם בתעשיית הבניה).
לכן יש לבסס את התקינה והאכיפה של הבקרה על חשיפת עובדים ובני אדם מן
הציבור לקרינה מייננת שמקורה באפר פחם על ההנחיות הפרטניות של מסמך זה.
הנחיות אלה יפורטו להלן.

*סבא"א מכנה בשם  radionucldes of natural originאת הקבוצה הספציפית  40Kוהרדיונוקלידים משרשרת
ו , 232Th -להבדיל מהקבוצה הרחבה יותר של .)naturaly occuring radioactive material( NORM

ה238U-

סעיף  21מטיוטת הדירקטיבה אירופית להגנה מקרינה כפי שפורסמה
בספטמבר ()EC 2011

IAEA Safety Guide RS- G 1.7 (IAEA 2004)

Recommendations of the IAEA for the exclusion, exemption and clearance
pertaining to exposures from bulk amounts of radio nuclides of natural
origin (i.e. 40K and the natural decay chains in secular equilibrium headed
by 238U,235U and 232Th (RS-G-1.7, IAEA 2004)..

RS-G-1.7, IAEA 2004..

Table I- 3 in Schedule I of the new BSS for Radiation Protection
and Safety of Radiation Sources (IAEA 2011)

הנחיות מעשיות לבקרה חוקית ומנהלית על עיסוקים הכרוכים ביישומי אפר פחם על בסיס הנחיות
מדריך הבטיחות  RS-G-1.7של סבא"א ועל בסיס המלצות ה ICRP-בפרסום  104של הוועדה.

אפר פחם כמו גם חומרי גלם אחרים לתעשיית הבניה (פומיס ,חול ,חצץ ואגרגטים
שמקורם בקרקע) מכיל חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי (דהיינו  40Kויסודות
משרשרות

ה238U-

ו .232Th -ריכוזי הרדיונוקלידים באפר הפחם אמנם מוגברים

ומגיעים לערכים הגבוהים פי 5-15-מריכוזיהם בפחם עצמו ובחומרי גלם שונים
שמקורם בקרקע .יחד עם זאת ריכוזי הרדיונוקלידים האלה באפר נמוכים בהרבה
מרמות ה"פטור" וה"שחרור" המוצגים בטבלה  1במדריך סבא"א  RS-G-1.7ובטבלה

 I-3בתקן הבינלאומי להגנה מקרינה משנת ( 2011דהיינו  1,000Bq/kgל-
ו 232Th -בשיווי משקל עם בנותיהם ו10,000 Bq/kg-עבור (40K

238u

תכולת יסודות רדיואקטיביים באפר פחם ישראלי
Bq/kg
Year

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

226Ra

Min
84.7
97.4
97.3
104
76.3
55.1
58.2
57.6
75.7

Ave
174
164
181
173
158
135
133
141
148

232Th

Max
223.8
233.5
251.2
206
221.3
220
202.6
215.6
232.2

Min
63.5
55.8
59.5
77.4
61
49.4
46.9
46.4
47

Ave
170
141
157
152
152
115
115
114
124

40K

Max
230.1
218.3
238.9
188.9
233.3
198.1
199.4
207.3
217.1

Min
153.8
144.1
153.8
105.3
141.7
132.5
138.7
116.7
122.6

Ave
224
253
305
251
260
299
315
321
299

Max
558.1
404.3
628.1
535.6
542.4
463.2
516.2
513.3
457.1

Radio nuclides of natural origin in concrete samples in Israel (2007)

הנחיות מעשיות לבקרה חוקית ומנהלית על עיסוקים הכרוכים ביישומי אפר פחם על
בסיס הנחיות מדריך הבטיחות  RS-G-1.7של סבא"א ועל בסיס המלצות הICRP-
בפרסום  104של הוועדה (המשך)
בגלל הריכוזים הנמוכים של החומרים הרדיואקטיביים ממקור טבעי באפר הפחם
לסוגיו העיסוק באפר לרבות שינועו  ,אחסונו ,הובלתו ויישומו כתוסף לבטון ולחומרי

בנייה פטור על כן מדרישות רישום ורישוי החלות על חומרים רדיואקטיביים.
אין גם לסווג את האפר כפסולת רדיואקטיבית (ראה סעיף  VIIIבמילון המונחים של
פרסום מס'  104של ה.)ICRP-

אין זה פוטר את השלטונות מלבחון את החשיפה לקרינה מיננת של העובד ושל הציבור
שמקורה באפר או ביישומיו ולהטיל בקרה על חשיפה זו אם לדעתם היא משמעותית.

בקרה זו תיעשה באמצעים מנהליים וחוקיים שונים מאלה הנוהגים בבקרה על חומרים
רדיואקטיביים ויישומיהם (רישום,רישוי ,פיקוח ואכיפה) ,כמפורט להלן.

 של סבא"א לבקרה מסויימת על חשיפות חריגותRS-G-1.7 הנחיות מדריך הבטיחות
הנגרמות מחומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי בריכוזים שמתחת לרמת הפטור
(RS-G 1.7 2004)

5.1. It is usually unnecessary to regulate radioactive
material in activity concentrations below the values given
in Table 1. However, there are some situations (such as
the use of some building materials containing natural radionuclides)

for which exposures from materials due to radionuclides
with activity concentrations below those given in Table 1
would necessitate consideration by the regulatory body
for some types of regulatory control.
Regulatory bodies should retain the authority to
investigate such situations and to take whatever action is
considered necessary..

אמצעים מנהליים אפשריים לבקרה על חשיפת העובד והציבור לקרינה מייננת מחומרי
בנייה המכילים רדיונוקלידים ממקור טבעי מתחת לריכוזי הפטור
דרך מקובלת ויעילה המופעלת בהרבה מדינות לבקרה על חשיפת העובד והציבור
לקרינה מייננת מחומרי בנייה ומצרי המכילים רדיונוקלידים ממקור טבעי מתחת

לריכוזי הפטור היא באמצעות תקני בנייה מחייבים .בישראל תקן כזה הוא ת.י5098 .
שגרסה מעודכנת שלו פורסמה ב .)IS 2009 ( 2009-תקן זה מגביל את ריכוזי
הרדיונוקלידים ממקור טבעי (,40K

226Ra

ו )232Th -בבטון ובמוצרי בנייה אחרים

לערכים שיבטיחו כי תוספת מנת הקרינה האפקטיבית (מעבר לרקע הטבעי) הצפויה
במשך שנה לדיירים הגרים במבנים הבנויים מהבטון וממוצרי הבנייה אלה תוגבל
ל 0.3-מיליסיוורט לשנה .מנה זו כוללת גם את תוספת מנת הקרינה האפקטיבית

הצפויה מהגז רדון ובנותיו שמקורו ב 226Ra -שבמוצרי הבניה .אכיפת דרישות ת.י.
 5098אכן פוסלת הכנסת כמויות חריגות של אפר פחם לתערובת הבטון ושימוש
במוצרי בניה מסיימים כגון אלה העשויים מחול מנוזיט או מפומיס.

אמצעים מנהליים אפשריים לבקרה על חשיפת העובד והציבור לקרינה מייננת מחומרי
בנייה המכילים רדיונוקלידים ממקור טבעי מתחת לריכוזי הפטור (המשך)

כמות האפר שניתן להכניס לתערובת הבטון מוגבלת למעשה גם על ידי ת.י,118 .

הקובע דרישות טכניות והנדסיות לתערובות בטון לבניה .לפי תקן זה כמות אפר
הפחם שמותר להכניס לתערובת בטון מוגבלת ל 160-ק"ג למ"ק של תערובת בטון
לייצור בטון בצפיפות של  2,500ק"ג למ"ק .התקן הזה דורש גם שהבטון יעמוד

בדרישות ת.י 5098 .ביחס להגבלת ריכוזי היסודות הרדיואקטיביים הטבעיים במוצרי
בניה .באופן מעשי דרישה זו מגבילה את כמות האפר בבטון ל( 6.4 %-משקלי).
נציין כי לפי הערכות תיאורטיות שאושר במדידות מנת הקרינה הנוספת הנגרמת

לדיירי בניין העשוי מבטון שהמכיל עד  7%אפר פחם מגיעה לכ 30 -100-מיקרוסיוורט
לשנה (  3-10מילירם לשנה) .
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