
ואי הרלוונטיות  על אפר פחם( the orange book) "כתוםספר ה"ב ההגנה מקרינה חלות דרישותאי 

 ב"ספר הכתום" I-LSA -של שיוך אפר פחם לקבוצת החומרים המסווגים כ

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 

 .D.Scפרופ' טוביה שלזינגר  נערך על ידי

 אי חלות לפי סעיף מפורש בספר הכתום .א

עוסק בדרישות הכלליות לשינוע , General Provisions Concerning Class 7 – "ספר הכתום"ב 1.5 רקפ

 (e) עד(  a) סעיפים תתבמוצגת  44-43בעמודים בפרק זה  1.5.1.4 בסעיף של חומרים רדיואקטיביים.

 these"     :הספר בלשון) " לא חלות עליהםשדרישות "הספר הכתוםהרדיואקטיביים רשימת החומרים 

regulations do not apply to"):  

 :נאמר 1.5.1.4( של סעיף eבתת סעיף )

"(e) Natural material and ores containing naturally occurring radionuclides which are either in their 

natural state or have only been processed for purposes other than extraction of the radionuclides 

and which are not intended to be processed for use of these radionuclides, provided the activity 

concentration of the material does not exceed 10 times the values in 2.7.2.2.1 (b), or calculated in 

accordance with 2.7.2..2.2 to 2.7.2.2.6".  

 המוצגת, 2.7.2.2.1 בטבלה הרביעית בעמודה להסתכל יש  (b)2.7.2.2.1בתת סעיף הערכים את למצוא כדי

 activity" )פטורים לחומרים האקטיביות ריכוז" ערכי מפורטים זו בעמודה. בספר 132-148 בעמודים

concentration for exempt material) 10 -ל          מעל חייהם שמחצית איזוטופים רדיו 250 -מ ליותר 

 פחם באפר המצויים הטבעיים נוקלידיםהרדיו עבור זו בטבלה המופיעים האקטיביות ריכוז ערכי. ימים

' ובעמ 40 אשלגן עבור 137' בעמ, 2.7.2.2.1 בטבלה מוצגים (טבעי ואורניום טבעי תוריום ,40 אשלגן דהיינו)

 השרשרת ראש את מייצגים הערכים האחרונים שני עבור. ותוריום אורניום עבור 143-144

בעמ'  (b)הרדיואקטיבית בשיווי משקל עם בנותיו הרדיואקטיביות )לעניין זה מתייחסת גם הערת שוליים 

  בספר(.  147-148

 :הם ל"הנ הרדיונוקלידים עבור בטבלה המוצגים  האקטיביות ריכוז ערכי

U (nat) – 1 (Bq/g). Th (nat) – 1 (Bq/g), 40K – 100 (Bq/g)         

 האלה החומרים על חלות לא" הכתום ספר"ה דרישות, שהוצג לעיל ,1.5.1.4 סעיף של (e) יףעס תת לפי

 ריכוזי כלומר, עתה זה שהצגנו מהערכים 10 פי על עולים אינם בחומר שלהם האקטיביות ריכוזי עוד כל

  הם:" הכתום הספר" לפי מסוכן כחומר מוגדרים לא הם שמתחתם ,האלה הרדיונוקלידים של הסף

           )1000 (Bq/g –K 4010 (Bq/g),  – (nat) Th .10 (Bq/g) –(nat)  U   

 לייצור הכוח בתחנות המיוצר) פחם באפר הטבעיים הרדיונוקלידים של המרביים האקטיביות ריכוזי

             ועד והתוריום האורניום משרשרת לרדיונוקלידים  Bq/g 0.2עד של גודל מסדר הם (בישראל חשמל

לכן  לעיל. שאופיינוהסף  מערכי 50 פי לערך נמוכיםשבאפר  ריכוזיםה כלומר, 40 לאשלגן  Bq/g0.5 -לכ

 .אינן חלות על אפר פחם "הספר הכתום"דרישות 
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ועבור  1.5.1.4הנקובים בסעיף  הסף ביחס לאורניום ותוריום טבעיים בשיווי משקל עם בנותיהם שערכיאגב  לציין ראויהערה: 

בתקן ( Schedule I) המוצגת במפרט הראשון 3I( לפי טבלה clearance levelמערכי הפטור/שחרור )  10גבוהים פי , 40 אשלגן

 . 2014הבינלאומי להגנה מקרינה משנת 

 

 ספר הכתוםם אינו מוגדר כחומר רדיואקטיבי לפי החפר פא .ב

"חומר רדיואקטיבי" חומרים עם ריכוזי אקטיביות האופיינים לאפר פחם הם מתחת לסף ההגדרה של 

 לפי "הספר הכתום".

לעניין ( radioactive material)" חומר רדיואקטיבי"המונח  מוגדר"בספר הכתום"  2.7בפרק  2.7.1 בסעיף

 הדרישות הנקובות בפרק הזה:

2.7.1 Definitions 

2.7.1.1 Radioactive material means any material containing radionuclides where both the total 

activity and the concentration in the consignment exceeds the values specified in 2.7.2.2.1 to 

2.7.2.2.6 

 הרדיונוקלידים עבור 2.7.2.2.1 בסעיף הנקובים האקטיביות ריכוז של הסף ערכי לעיל שהובהר כפי

 המצויים, 40 אשלגן ועבור( הרדיואקטיביים בנותיהם עם משקל בשיווי) והתוריום האורניום משרשרת

 :הם פחם באפר

U (nat) – 1 (Bq/g).  Th (nat) – 1 (Bq/g),  40K – 100 (Bq/g)   

 

                          עד של אקטיביות בריכוזי טבעיים רדיואקטיביים חומרים מכיל הישראלי הפחם שאפר כיוון

Bq/g 0.2   כ ועד( בנותיהם עם משקל בשיווי) ותוריום לאורניום-Bq/g  0.5 לא ,היותר לכל ,40 לאשלגן 

 ניתן לא גם וממילא ,"הכתום בספר" הגדרתו לפי "רדיואקטיבי חומר"כ כזה פחם אפר לסווג כלל ניתן

  .להחיל על האפר את דרישות "הספר הכתום"

 

 הכתום"ב"ספר  I-LSA -אי הרלוונטיות של שיוך אפר פחם לקבוצת החומרים המסווגים כ .ג

לעניין  (LSA) קבוצות של חומרים רדיואקטיביים עם ריכוזי אקטיביות נמוכים 3הספר הכתום מגדיר 

דרישות האלה קובע הספר הקלות הדרישות האריזה ותנאי הבטיחות של ההובלה. לכל שלוש קבוצות 

לים )עם ביחס לדרישות האריזה ותנאי בטיחות ההובלה שהספר מטיל על חומרים רדיואקטיביים רגי

ריכוזי אקטיביות גבוהים יותר(. כיוון שמדובר בהקלות הגדרת הקבוצות נעשית על ידי קביעת גג עליון 

חומר "לריכוזי האקטיביות. הגבול התחתון הוא כמובן ריכוז האקטיביות שמתחתיו החומר לא מוגדר כ

  2.7.1.3 ות מוצגת בסעיףהגדרת הקבוצ. LSA-III -ו LSA-I ,LSA-II :. שלושת הקבוצות הם"רדיואקטיבי

, באותו עמוד 2.7.1.3( של סעיף aמוצגת בתת סעיף ) LSA-I. הגדרת הקבוצה "הספר הכתום"של  140בעמ' 

   כדלהלן:
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2.7.2.3.1.2 LSA material shall be in one of three groups: 

(a) LSA-I 

(i) uranium and thorium ores and concentrates of such ores, and 

other ores containing naturally occurring radionuclides which 

are intended to be processed for the use of these radionuclides; 

(ii) Natural uranium, depleted uranium, natural thorium or their 

compounds or mixtures, that are unirradiated and in solid or 

liquid form; 

(iii) radioactive material for which the A2 value is unlimited, 

excluding fissile material not excepted under 2.7.2.3.5; or 

(iv) other radioactive material in which the activity is distributed 

throughout and the estimated average specific activity does 

not exceed 30 times the values for activity concentration 

specified in 2.7.2.2.1 to 2.7.2.2.6, excluding fissile material 

not expected under 2.7.2.3.5; 

 

( אפר פחם יכול להשתייך רק לקבוצה i)-((ivהמאופיינים בתתי הסעיפים  םמכל ארבעת סוגי החומרי

(, כיוון שריכוזי האקטיביות של החומרים הרדיואקטיביים הטבעיים בו אינם ivפיינת בתת סעיף )המאו

, חומרים רדיואקטיבייםמוגדר רק עבור   LSAעולים על הגבולות המוגדרים שם, אבל כיוון שכל המושג של 

"חומר רדיואקטיבי", וכיוון שבגלל ריכוזי האקטיביות הנמוכים מאוד שבו, אפר פחם לא יכול להיות מוגדר כ

 . LSA-I -. לעיל, ממילא הוא גם לא יכול להיות מסווג כבלעניין דרישות "הספר הכתום", כמוסבר בסעיף 

 

 

 

 


