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אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

םימהזמ תוטילפ  תתחפהל  הרדסאה  תונורקע  םהמ 
לש תויביטקפאה  תויהל  היופצ  המ  ריוואל ?

לש ריוואל  תוטילפ  רעזמל  הרוגסה ' תכרעמה  '
? ןתייוול תדסאמ  םימהזמ 

https://magazine.isees.org.il/?p=23221

https://magazine.isees.org.il/?p=23146


תעפשהש םיחיטבמה  לועפל , הילע  םהיפ  לעש  תונורקע  'י  גרנא לבונל  ועבקנ  טסוגואב 2016  ןונכתה  יכילה  תעב  יבר : תוער 
.ןתינה לככ  הכומנ  היהת  ריוואה  תוכיא  לע  הדסאה 

תרקבל השירד  הנימזה ; תיבטימה  היגולונכטל  תיפוריאה  הרדסאל  םאתהב  הפרש  ינקתמב  שומישל  השירד  וללכ  תונורקעה 
תופילד רותיאל  תינכות  עוציבו  תובוראב  ףיצר  רוטינל  םירישכמ  תנקתה  תועצמאב  םיידקומ  - אלו םיידקומ  תורוקממ  תוטילפ 

(cold vent  ) םיזג בושינ  לע  רוסיא  םיידקומ ; - אל תורוקמל  ( Leak Detection and Repair – LDAR  )) ןהב לופיטלו  דויצ  יביכרמ 
.היגרנא רוצייל  םלוצינלו  םיזג  יפדוע  ףוסיאל  השירד  הלקתו ; הרגש  יבצמב  םיזג  תפרשל  דיפל  תלעפה  בויחו 

ךומנ ץחל  תוכרעממ  תופידנ  תוינגרוא  תובוכרתו  ןאתמ  תוטילפ  תיחפמ  ״הרוגס , תכרעמ״  הנוכמה  תוטילפב , לופיטו  הבשה  ךרעמ 
שומישל םתיינפהו  (, Fuel Gas Recovery Unit  ) הסיחד ביכרל  םתמרזה  תועצמאב  [( PSI  ] עובר ׳ץניאל  דנואפ  דע 35   ) הדסאב
תפרש לועייל  איבמ  הז  ךילהת  זגה .) יוקינ  ךילהתל  םוח  םירציימה  םיממחמה ,  ) הדסאה לש  היגרנאה  תוכרעממ  קלחב  קלדכ 

לע 98%. דמועו  םיזגה 

לועפתל תושירד  לולכיש  ריוואל , הטילפ  רתיה  םהבו  םינוש , םירתיה  דרשמה  ידי  - לע ונתניי  ןתייוול  תדסא  לש  הלעפהה  תעל  דע 
.הדסאה לש  תיתביבס  חוטב 

היגרנאה דרשמ  תוירחאב  תולועפ  ןנשיו  םיכרדו , םיכילהת  רפסמ  בולישב  הנעמ  םילבקמ  הרדסאה  תונורקע  םיסנ : ןליא 
: ןלהל תוטרופמה 

תוצלמהל םאתהב  רתויב  הבוטהו  הנימזה  היגולונכטב  שמתשהל  תננכתמ  'י  גרנא לבונש  אדוומ  היגרנאה  דרשמ 
(. Best Available Techniques References — BREF  ) הנימזה תיבטימה  הקינכטה  ןיינעל  סוחייה  יכמסמו   IPPC

, דויצה תשיכרו  הדסאה  תיינב  ירק  עוציבהש , יולת ) יתלב  חוקיפ  דצ ג – ' הרבח  תועצמאב  םג   ) אדוומ היגרנאה  דרשמ 
.BREF-יכמסמו ה  IPPC תוצלמהב טרופמש  ןונכתה  לע  הנוע 

דרשמב טפנה  יניינע  לע  הנוממה  ןתיי  הביבסה  תנגהל  דרשמה  םעטמ  רשואמ  הטילפ  רתיה  תלבק  רחאל  קר 
ףיצר רוטינ  ללוכ  ורוטינלו , ריווא  םוהיז  תתחפהל  תושירדה  לכ  תוטרופמ  הז  רתיהב  .הדסאל  הלעפה  רתיה  היגרנאה 

.תופילד לש  ןוקיתלו  רותיאל  תינכותו 
הדסאה לע  םיאצמנש  םיעצמאה  לכ  תא  טרפיש  'י , גרנא לבונמ  הביבסה  לע  העפשה  ךמסמ  תלבק  רחאל  קר 

היגרנאה דרשמ  ןתיי  הז , ךמסמ  לע  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  תעד  תווח  תלבק  ןכו  ןרועזמלו , תוטילפ  תתחפהל 
.םיינובירה םימה  םוחתב  התמקה  לע  יושירה  תושר  רושיא  לע  ףסונ  תאזו  הדסאה , תמקהל  רתיה 

תדסאמ םיחקלה  תקפה  תעמטה  ךות  םקות  ןתייוול  תדסא  יכ  היגרנאה  דרשמ  אדיו  עוציבהו  ןונכתה  יכילה  ךלהמב 
ןניאשו ןתייוול , תדסא  לע  תואצמנש  תודרפנ  תוכרעמ  רפסמל  ירנג  םש  השעמל  איה  הרוגסה  תכרעמה  .רמת 

- ליתא - ירט  ) TEG תססובמ הניאש  זג  שובייל  תכרעמ  הדסאה : לש  םיפטושה  הדובעה  יאנתב  הרפסומטאל  תוחותפ 
, ריוואל םיחותפה  ( vents  ) םיבַָּשנ אלל  תוכרעמ  ריוואל ; םררחשל  םוקמב  ךילהתל  םינמימחפ  הריזחמו  לוקילג )

םידחוימ םיעוריאבו  םוריח  ינמזב  .היגרנא  תקפהל  שומישל  םינמימחפה  תא  המירזמה  ףוסיא  תכרעמל  םיבַָּשנהש 
דיפלב ופרשיי  םיפדועה  םיזגה  לכו  ריוואל , יקנ  זג  לש  רורחש  היהי  אל  הדסאב  ץחל  לש  הריהמ  התחפה  םישרודה 
רתיהב וטרופי  םייוזחה  םירפסמה  .רמת  תדסאמ  םימהזמ  תוחפ  תוחפל 90%  טולפל  היופצ  ןתייוול  תדסא  .םוריח 

.לבקתישכל הטילפה 

.הביבסה תנגהל  דרשמה  תוירחאב  תודרפנ  הפיכאו  הרקב  חוקיפ , תולועפ  ןנשי  ךכ , לע  ףסונ 

תכרעמ טקיורפה  יסדנהמ  וננכת  ריוואל  תוטילפה  םוחתב  םירימחמ  םיטרדנטסב  דומעל  ידכ  'י : גרנא לבונ  לש  הביבסה  תווצ 
םיטנמלא לש  הרוש  תבלשמ  תכרעמה  .דבלב  םירטמ  תואמ  היהי  ריוואה  תוכיא  לע  הדסאה  לש  העפשהה  סוידרש  ךכל  איבתש 

(. תונימזה תויבטימה  תויגולונכטה   ) BAT-םירכומ כ םהו  היישעתב  רידת  שומיש  םהב  השענש 

(. cold vents  ) בושינ תכרעמ  אלל   Turbo Expander and Compressor תועצמאב השעת  הדסאה  לע  זגהמ  םילזונה  תדרפה 
םיממחמב היגרנא  רוקמכ  רזוח  שומישל  םלצנל  רשפאתו  ךומנ  ץחלב  םיזג  סוחדת  ( Flare Gas Recovery Unit) FGRU תכרעמ

איה 99%–98. ותוליעיש  דיפלל  ונפוי  םיזג  ךרוצה , הרקמב  .הדסאה  לעש 

תיתועמשמ םורתיש  המ  לארשיב , תוימחפה  חוכה  תונחת  ללכ  לש  תיתגרדה  הריגסל  ךשמהב  איבי  ןתייוול  חודיקמ  זגב  שומישה 
.הדסאה לש  המוקימל  תימוקמ  תודגנתה  םהב  שיש  םירוזאה  יבשות  םללכבו  לארשי , יבשות  ללכ  תואירבל 

הטילפ ירושיא  תוטילפ , תתחפהל  תיבטימה  היגולונכטב  שומישל  השירד  םיללוכ : םיירקיעה  תונורקעה  יאדורב : דוד  פורפ '
תוהובג תוטילפ  תומייק  רמת  חודיקמ  זגב  לופיטה  תדסאבש  ןוויכמ  .םיאנתה  תרפה  לש  הרקמב  השינעו  הדידמ  הפיכא , םירימחמ ,

תדסאל ראבהמ  םיליבומה  םיכורא  תורוניצ  יווק  לש  תויעבבו  זגה  בכרהב  םילעבב , תוהזה  ללגב  ןכו  יופצהמו , יוזחהמ  הברהב 
לופיטה תדסא  תקחרה  .וז  הדסאב  תישאר  השעית  היגולונכטה  ״תחכוה״ש  שורדל  שיו  םזיה , לע  איה  החכוהה  תבוח  ירה  לופיטה ,

, תנווכמ העיגפל  יוכיסה  תא  ןיטקת  תורוניצה  ךרוא  לש  תיתועמשמ  הנטקה  לשמל , ךכ  .תויעבהמ  קלח  רותפל  הלוכי  ראבה  יפל 
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תא הארנכ  רתייש  המ  ןואפיק , יענומ  םירמוחב  שומישה  תא  תיתועמשמ  םצמצת  וזכש  הנטקה  ןכ , ומכ  .לשכל  וא  ןווכמ  אל  קזנל 
.תוטילפל ףסונ  לאיצנטופ  ותועמשמש  בכרומו , לודג  ימיכ  ןקתמ  השעמל  איהש  הלא , םירמוח  לש  הבשה  תכרעמב  ךרוצה 

.םלועב תרחא  תימי  הדסא  ףאב  וזכ  תכרעמ  ןיאש  איה  היעבה  .ההובג  איה  הרוגסה  תכרעמל  היופצה  תויביטקפאה  ריינה , לע 
 – דוחל תואיצמו  דוחל  ןונכתש  רוכזל  ךירצ  חטש .) תלבגמ  הלש   ) םיב הדסאב  הסונ  םרטש  יסדנה  ןויער  הז  יתעידי  בטימל  רמולכ ,

ןיטולחל עונמל  ןתינ  אל  ךכ , לע  ףסונ  ותוא .) םיסנמש  הנושארה  םעפב  דוחייבו   ) חלצומ ןפואב  דבוע  יסדנה  ןויער  לכ  דימת  אל 
(, םלג רמוח  תויומכב  לופיטה  תניחבמ   ) ןנכותמה הזמ  ןטק  לעפמ  אוה  ן״זבש  יפ  לע  ףא  המגודל , .תוידקומ  - אל תוטילפו  תולקת 

דמוע דימת  אל  אוה  םינקתמה ,) לע  חטש  תולבגמ  תוחפ  שי  ןכלו   ) רתוי לודג  חטש  לע  סורפו  לועפתל ,) לק  רתוי  ןכלו   ) יתשבי
ישנא .םיננכתמל  קר  ףושח  ןכלו  ״יעוצקמ , דוס״ל  בשחנש  יעוצקמ  עדימ  ןומה  שי  ןורחא , רבדו  .םיבייחמה  םירושיאבו  הניקתב 

הבושת ולביק  אל  םהלש  תויוגייתסהה  יתעידי , בטימל  ךא  םימזיה , וגיצהש  וזמ  תרחא  העד  וויח  םילארשי ) אל   ) םוחתהמ עוצקמ 
תנידמ לש  התורשפאב  שי  הלוח ,' הטימל  אירב  שאר  סינכהל  יאדכ  אל   ' םגתפה חורל  םאתהב  הרקמ , לכב  .קמועל  ונודנ  אלו 

םדאה תואירב  לעו  הביבסה  לע  העפשהה  הלקת , היהת  םאש  ךכ  ףוחהמ  קחרה  הקיחרהל  אלא  הלוח , הטימל  סנכיהל  אל  לארשי 
שיו  ) היבשותו הנידמה  דיתע  ןעמל  הל , היהתש  דואמ  ההובגה  תולעה  תורמל  תלכשומ , הטלחה  לבקל  רחואמ  אל  .תירעזמ  היהת 

(. דואמ ההובג  התייה  ןתולעש  תומוד  תוטלחה  תלבקל  םימידקת 
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	מהם עקרונות האסדרה להפחתת פליטות מזהמים לאוויר? מה צפויה להיות האפקטיביות של 'המערכת הסגורה' למזער פליטות לאוויר של מזהמים מאסדת לווייתן?

