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 על פי המודל ההולנדי מבטון לקרינההערכת השפעת אפר פחם על חשיפה 
 2010, אוגוסט בהולנד NRGמדידות מבחן במעבדת סימוכין:  
 דברי הסבר, פרופ' קוסטה קובלר, הטכניון  

 
 

בהסתמך על ההמלצה המתוארת בסימוכין החליטה המנהלת לערוך בדיקות קרינה במעבדת 
NRG פחם על שפיעת רדון מבטון. המחקר השפעת אפר  בהולנד לגופי בטון שהוכנו במסגרת

ריכוז יסודות מדידת כללה  ,)גישה לדו"ח בקישור למטה( 2010, שבוצעה באוקטובר הבדיקה
פחם  (B) גופי בטון היצוקים בשתי תערובות, האחת עם אפררדיואקטיביים ושפיעת רדון מ

 5098. מטרתה היתה להעמיד את שיטות הבדיקה הנהוגות על פי ת.י. (A) והאחרת ללא אפר פחם
במבחן השיטות  )תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה( במעבדות הקרינה בישראל

 המפורטות בתקן המקביל ההולנדי.
 

ערכים בבדיקות המעבדות השונות )למדי ריכוזי היסודות הרדיואקטיביים נמצאו דומים בעוד ש
שורק -, ברמת דיוק גבוהה יותר, יחסית לערכים במעבדות הישראליות בממ"גגבוהים מעט בהולנד

 מאלה במידה רבה: (, הרי ממצאי שפיעת הרדון שהתקבלו במעבדות השונות שונים אלהובטכניון
גרמה להפחתה בקצב המדוד של שפיעת הרדון  לתערובת הבטון פר פחםק"ג א 140הוספת 
יש לציין  .NRG1במעבדת  %50 -שורק ובלמעלה מ-בממ"ג %18במעבדת הטכניון,  %10ים בשיעור

 שהתוצאה ההולנדית תואמת יותר את הציפיות לאור מידע שהתפרסם במחקרים שנערכו בעולם
 .ומחקר קודם שנערך בישראל

 
ין צוינו סיבות אפשריות לפער בתוצאות מדידת הרדון. יתכן שהסיבה נעוצה במסמך בסימוכ

בנסיון המועט יחסית של המעבדות בישראל. אולם יתכן גם שהסיבה מהותית יותר והיא נובעת 
מדידת הרדון ואולי גם מאפיונים טכניים של מתקני המדידה שיטת מתפיסות מדעיות שונות של 

 השונים.
 

הבדיקות היא לקבל הערכה של השפעת אפר הפחם בבטון על החשיפה לקרינה של הואיל ותכלית 
דיירי המבנה ובעקיפין גם לבחון באופן ביקורתי את הבסיס המתודולוגי של תקן הקרינה ממוצרי 

, מתבקשת הרצת ממצאי הבדיקות במודלים המהווים בסיס ושיטות המדידה הנקוטות בו בנייה
הצבת הערכים  –הרצת הממצאים במודל הישראלי )למעשה  לתקנים הישראלי וההולנדי.

שהתקבלו באינדקס התקן( אמורה להתבצע במסגרת המחקר. הערכת ממצאי הבדיקות במעבדה 
 ההולנדית כרוכה בהרצה נפרדת של המודל העומד ביסוד התקן ההולנדי.

 
החוקרים  הצעת עבודה לחישוב החשיפה לרדון בהנחות מבנה שתואמו עם NRGלבקשתנו הכין 

 , לאמור ממ"ד במידות מוכתבות יצוק כולו בתערובת בטון נתונה(5098)הנחות הבסיס של ת.י. 
 .1מהיציקה ובתוצאות המדידות כעבור שנה הנוכחיותבתוצאות המדידות  ,בשתי הרצות המודל

 
שפיעת רדון וריכוז יסודות רדיואקטיביים, דוגמאות בטון עם וללא אפר פחם, , NRGדו"ח  לוט: 

 2010אוקטובר 

                                                      
 מדידות חוזרות אמורות להתבצע שנה מהיציקה, במטרה לבחון את השפעת גיל הבטון על שפיעת הרדון. 1
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