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הצעת חוק אוויר נקי למקורות נייחים /היתר פליטה
עדיין בדיונים  -מידה רבה של אי  -ודאות

הנחה ראשונה :

מבוסס על תקינה בינלאומית )ללא איזכור מפורש באיזו
תקינה מדובר( – פירוט נוסף ינתן בתקנות .

הנחה שניה :

יש הסכמה רחבה על יישום IPPC

)טיוטאת התנאים בר" ח מותאמת ל. (IPPC-

הנחה שלישית :

צורך בהתאמות בין דרישות התנאים לרש"ע בר"ח לבין הוראות
החוק על תקנותיו ,במידה ויהיו ,יאגדו בהוראות מעבר למספר
שנים .
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INTEGRATED POLLUTION PREVENTION

& CONTROL (IPPC)
Council Directive 96/61/EC
(IPPC Directive)

2007 נכנסה לתוקף באוקטובר

(EIPPCB, Sevilla) BREFs רשימת

:  הבאיםBREFs-התנאים מחייבים התייחסות ל
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Cooling Systems
Chlor-Alkali Manufacture
Monitoring Systems
Emissions fromStorage of bulk or dangerous
materials
Common WW & WG treatment and Management
Systems in Chemical sector
Large Volume Organic Chemicals
Waste Incineration
Organic Fine Chemicals
Energy Efficiency (Meeting Report)
Economics and Cross Media Effects

עמודים
335
178
123
460

472
478
638
456
12
175
3,327

מפעלים כימיים בע"מ

התמודדות התעשיה בר" ח עם תנאי רש"ע
בתחום האוויר
מהווה חלק מתהליך הגישור ) פסק דין( לתנאי רש"ע שפכים –
דצמבר  2006התווספה התייחסות לתנאי רש"ע אוויר למפעלי ר"ח
) מכתשים ,תרכובות ברום ,טבע טק ,קופולק ,כימאגיס( ,בזו הלשון :
" להיכנס להליך מואץ של הידברות בחצי השנה הקרובה בעניינים :
.1ערכי פליטה חדשים ,על בסיס דירקטיבת הIPPC-
ועקרונות הBAT -
.2אופן הטיפול בפליטות הלא מוקדיות
.3אופן העמידה בערכי ייחוס על בסיס דו"ח ועדת אלמוג
.4תנאים הקשורים לתקלות

הטיוטא הראשונה ) (14/3/07התייחסה לכל החומרים ותהליכים
בלו"ז מצומצמים ביותר.

עקרון העדיפות לKEY ITEMS -

דיונים מידי חודש ,ועדות ,חליפת מסמכים /מכתבים בין נציגי
המשרד ,נציגי המפעלים בשיתוף מכון האנרגיה והסביבה,
התאחדות התעשיינים ויועצים של חברות הולנדיות  DHVו; RH-
התקבלה טיוטאת תנאי רש"ע נוספת ב – . 28/10/07

אין כעת )סוף  (12/07טיוטא סופית – אמורים לקבלה בכל רגע.
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PRIORITIZATION OF KEY ITEMS - VOC
* להלן ה 20) KEY ITEMS -כימיקלים (DIOXINES +
M aterial
Carbon disulphide

Priority
A

Carbon tetrachloride
PCM M
Dim ethyl sulphate
M ethyl Brom ide
M ethyl chloride
Chlopicrine
Acrylonitrile
Diethyl am ine

B

Chloro benzene
Form aldehyde
IPA
M IBK
Xylene
Toluene
Dibrom om ethane
)Ethyl benzene (Xylene
Di ethyl benzene
M ethyl chloride
M EK

תהליכים /קווי ייצור לחומרים משותפים
התנאים נוגעים לתהליכים בכל מפעל המשתמשים בכימיקלים אשר תורמים בשלב
הראשון לפחות ב 80% -לסל הצריכה הכוללת של רמת-חובב; בשלב שני ביתר 20%
מהצריכה .
מתוך הטבלאה מתברר שיש כימיקלים הנוגעים למפעל ספציפי ,יש כימיקלים שנוגעים
לשני מפעלים ויש כימיקלים )ממיסים( אשר נוגעים לכל המפעלים .

מתוך שימוש בכימיקלים נקבעו קווי הייצור /תהליכים שיש להתמקד בהם .
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מיון החומרים על פי קווי ייצור ) דוגמא מכתשים(
מס' רץ

מספור קוי ייצור
בדידים

1

1

2

2

3
4

*1
*1

5

3

CTC
CS2
CS2

88/1

6

4

CS2

79/3

יצור אדיגן

7
8

5
6

דימתיל
סולפט
פורמלדהיד

86/2
71/4

יצור אוקסירן
יצור EMAA

9

7

DEA

76/1

יצור DEGS

10
11
12

8
9
** 9

כלורובנזן

88/2
79/2
79/2

יצור TDZ
יצור בייפידן
יצור בייקור

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

10
11
12
13
14
) ** 9ראה (IPA
) ** 9ראה (IPA
15
16
** 16
** 15
** 10
17
** 17
18
18
** 7+* 4+

88/1
89/1
89/2
74/1
74/2
79/2
79/2
86/3
76/2
76/2
86/3
88/1
76/3
76/3
88/1/2

יצור מגנט סולפט
יצור פירינקס
יצור דיאזול
יצור הטדיול
יצור תיונקס
יצור בייפידן
יצור בייקור
יצור BU
יצור R4
יצור PC062
יצור רימון
יצור מגנט אלכוהול
יצור פירימיקרב
יצור בופירימט
יצור מבריק

חומר
רלוונטי

קווי ייצור

שם תהליך

80/1

יצור PCMM
יצור מרפאן/
פולפאן

80/1
80/1

יצור PCMM
יצור PCMM
יצור הידרזיד

PCMM

סה"כ

* אותם תהליכים
** אותם קווי ייצור

80/2

IPA
MIBK

קסילן

טולואן
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דרישות טיוטאות התנאים על מהדורותיו עוסקות
בתחומים :
.1דו"ח מצב קיים – סקר תהליכי ופליטות /סקר סביבתי
BAT GAP ANALYSIS .2
 .3בחינת עמידה בדרישות הטכנולוגיות של  IPCCוהצעת
תוכנית הפחתת הפליטות .
 .4סקר סביבתי לבדיקת עמידת ערכי ייחוס אלמוג  6ק"מ
מר" ח בשלב א' ,ועל גדר המפעל בשלב ב' ).(LOOP
(LEAK DETECTION AND REPAIR) - LDAR .5
מבוסס על (PID/FID) FRM 21
(IMPEL) INTERMEDIATE EMISSIONS ESTIMATION . 6

 .7ניטור ודיגום .

אין זו סקירה ממצה וסופית הן של הדרישות והן של
האי -הסכמות בין המשרד והתעשייה .
)באי -הסכמות שיצויינו בהמשך נכללים :טעוני נגד,
השגות ,מחלוקות ,כפילויות ,הכבדות מעבר לסביר וכו'(.
עשויות להיות השקפות ,גישות ועמדות ספציפיות אשר
אינן מייצגות את כל המפעלים ובכל המצבים בהם
7
ידרשו להתמודד בסוגיות .
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מתווה
תנאי רש"ע בתחום האוויר ) מסגרת(

דו" ח מצב קיים
סקרי תהליכים

איתור ,תיקון,
תיעוד ודווח
לדליפות מרכיבי
ציוד -בקווי הייצור
ׂ) (LDAR

סקרי פליטות

BAT, GAP
ANALYSIS
)(BREFs

סקר סביבה;
) חישוב פיזור ברדיוס  20ק"מ(

1

3

2

INTERMEDIATE
EMISSIONS
ESTIMATION
ספירת רכיבי ציוד
והערכת פליטות
4

LOOP
7

הצעת תוכנית
הפחתת פליטות

סקר סביבתי
עתידי – שלב א'

סקר סביבתי ) חישוב
פיזור ברדיוס  20ק"מ(

בדיקת איכות אוויר
 6ק" מ בהתייחס
לאלמוג
7

סקר סביבתי
עתידי -שלב ב'
בדיקת איכות אוויר
על הגדר בהתייחס
לאלמוג
8

6
מו" מ על ביצוע
התוכנית

ניטור ודיגום
ניטור רציף
בדיקת ריכוזי
מזהמים בגזי
הפליטה בארובות

5

9

תנאי רש"ע נוספים ומיוחדים
20

) תוכנית יישום(
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דרישות

דו" ח מצב קיים
סקרי תהליכים ) 10טפסים חדשים(

נספח א' – סקרי תהליכים /טפסים

טופס

1

נושא הטופס

.1

איסוף נתונים לתהליך ייצור

.2

איסוף נתונים למתקן ייצור

.3

איסוף נתונים למתקני ייצור אנרגיה

.4

איסוף נתונים למיכלי אחסון ) (FORM B3

.5

איסוף נתונים למגדל קירור

.6

מקורות פליטה למתקן -ארובות וונטים

.7

מצאי רכיבי ציוד והערכת פליטות למתקן )( LDAR

.8

פליטות ממקורות שטח

.9

מתקן טיפול קצה לפליטות לאוויר

.10

קו הולכה לשפכים תעשייתיים

נספח ב' – סקר פליטות /טפסים
.11

פליטות מוקדיות – חלק I
פליטות כתוצאה מרכיב ציוד דולף -חלקII

סקרי פליטות ) 4טפסים חדשים(

.12

פליטות ממיכלים ,לרבות מיכלי אחסון
) – ( FORM B3חלק III

סקר סביבה
) חישוב פזור ברדיוס  20ק"מ(

.13

פליטות ממקורות שטח– חלק IV

.14

דווח שנתי לפליטות לא שיגרתיות– חלק V

נספח ד' – סקר סביבתי למצב הקיים )ולמצב העתידי(
הרצת מודל פיזור ע“פ תוכנת AERMODE

אי  -הסכמות

דו" ח מצב קיים
ריבוי סקרי תהליכיים ) כבר קיימים השאלונים
להשלכות סביבתיות(.
גם באירופה לא מבקשים פרוט כזה; "ניטרול" של
צוות מהנדסי תהליך .
מחלוקת על דו"ח אלמוג -מתודולוגיה וערכים
)דו"חות (EXPONENT, ENVIRON, RH
חומרים משותפים למפעלים משפיעים על התוצאות
9

2
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דרישה

BAT GAP ANALYSIS
V, H :BREFs -רשימת ה
Cooling Systems – H
Chlor – Alkali Manufacture – V
Monitoring System- H
Emissions from storage of bulk or dangerous materials – H
Common Waste Water and Waste Gas treatment and
Management Systems in the Chemical Sector – H
Large Volume Inorganic Chemicals - Solid & Others – V
Waste Incineration – H
Organic Fine Chemicals – V
Energy Efficiency – H
Economic and Cross Media Issues - H

 הסכמות- אי

BGA
:  תשתיות/ ניסיון/העדר ידע
חברת תכנון

10

לאור ריבוי תהליכים ומסמכי עיון
-(חובה )אלפי דפים
לו"ז מצומצם

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3

דרישות

איתור ,תיקון ,תיעוד
ודווח לדליפות מרכיבי
ציוד -בקווי הייצור
ׂ)(LDAR
אי  -הסכמות

LDAR
) RULE 1173 Xמיועד לתעשיה פטרוכימית/
בתי זיקוק  ;SIC 282לא מיועד ל(SIC 286/287 -

 MPהאירופאי )בלעדית בהולנד(
) היקפי עבודה שונים לחלוטין( טופס 15

תיקון דליפות

"  LDARישראלי"
הגדרות  :דליפה ,סוג הנוזל ) ,(VPנגישות PRD ,וכו'

העדר ידע /ניסיון /תשתיות  :חברת ביצוע
לו"ז לא מציאותי )היקף עבודה עצום(
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דרישות

4

INTERMEDIATE EMISSIONS
ESTIMATION
ספירת רכיבים /ציוד והערכת פליטות

אי  -הסכמות

I. E. E.
המשרד מבקש להקדים המאוחר
ההערכות גוזלת זמן יקר להכנת
תזרימים מעודכנים,ספירה וחישוב;
שעות עבודה מבוזבזות מאחר
וממילא עומדים לבצע מדידות תוך
שנה .
ספירה והכפלה בפקטור קבוע תוך
סכימה -אינה נכונה; יש להציע שיטה
אחרת ) סטטיסטית(
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דרישות

5

ניטור ודיגום
ניטור רציף)אמנה(
בדיקת ריכוזי מזהמים בגזי
הפליטה בארובות
אי  -הסכמות

ניטור ודיגום
התעלמות מהידע הרב ,בהיקף
מכובד שאספה מועצת רמת-חובב
חובה להשתמש במקסימום מידע
מתחנות הניטור המפוזרות
במרחב )(6 + 5 ; 11
13
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דרישות

6

הצעת תוכנית הפחתת
פליטות
סקר סביבתי ) חישוב פיזור
ברדיוס  20ק"מ(
אי  -הסכמות

תוכנית הפחתה
תוכנית הפחתה אמורה לקבוע לו" ז ליישום
בהסכמה
הנמכת ציפיות  :לא חובה Best – in- Class
אין התמקדות בכדאיות הכלכלית; התעלמו מה-
Economics and Cross Media Effects

אין הסכמה על ערכי אלמוג
חומרים משותפים למפעלים מונע ביצוע
הערכת פיזור ע"י המפעל הבודד
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7

דרישה

סקר סביבתי עתידי -שלב א'

בדיקת איכות אוויר  6ק"מ
בהתייחס לערכי אלמוג

אי  -הסכמות

סקר סביבתי עתידי  -שלב א'
אין הסכמה מהותית על קיום הLOOP-
) BATבישראל חייבת להיות זהה לזו
האירופאית ; ראה דוגמא 10 UK
שימוש במודל פיזור תאורטי תוך הזנחת
מידע מוצק רב וסטטיסטי של תחנות
ניטור
15
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10

.BAT  עבור פליטות של ציודEALs - ה,EQS- מעבר ל, פותחוUK -ב

. סדר גודל גדולים2  הם לפעמים עדEAL ע"פ הטבלאה היחסים בין ערכי אלמוג לערכי

Comparison of Almog values and UK Ambient air guidelines
EAL Short Term (daily mean)
Compound

Carbon disulphide
Carbon tetrachloride
Diethylamine
Formaldehyde
Chlorobenzene
Toluene
Xylene . o
4-Methylpentan-2-one
(MIBK)
IPA

CAS

75-15-0
56-23-5
109-897
50-00-0
108-907
108-883
106-423
108-101
67-63-0

ALMOG

UK (EAL)

20
2
2910

100
3900
7600

Ratio
ALMOG/
UK
0.20
< 0.01
0.38

0.8
3500

100
70200

0.01
0.05

3770

8000

0.47

4800

66200

0.07

1200

41600

0.03

3200

125000

0.03

 יסווג כלא עומד, UK - בSuper BAT  אותו ציוד הנחשב: מסקנה
 ויחייב מתן פתרונות נוספים של הפחתה שלא, בישראלBAT-בדרישות ה
 ; מפריע מאוד לתחרות הוגנת עם יצרנים$$$ - UK-נדרשים ב
.אירופאיים
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דרישה

8

סקר סביבתי – שלב ב'
בעתיד בדיקת איכות אוויר על
הגדר בהתייחס לערכי
אלמוג

אי  -הסכמות

סקר סביבתי עתידי  -שלב ב'
ערכי אלמוג פותחו על בסיס
השפעות רפואיות בלבד עבור
אזורים מאוכלסים.
ערכים המיועדים לאזורים
תעשייתים חייבים בבדיקת
ועדת תקינה ארצית –
) מילגנגרין . (1997
17
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9

הליך

מו" מ על יישום
התוכנית

אי  -הסכמות

מו"מ
לו" ז ליישום 1/1/2011
לא בא בחשבון!
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ההתמודדות נמשכת .
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