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אגף איכות אויר ושינוי אקלים

–וסביבותיו אזור התעשייה באשדודביר ואוהאיכותאפיון 
2009בנובמבר 

:עורכי הדוח
המשרד להגנת , ושינוי אקליםאגף איכות אויר, א מתעשייה"ראש תחום ז, אביבה טרכטמן

הסביבה                  
המשרד להגנת הסביבה, דרוםמחוז , מרכז איכות אויר,כרים אלבדור

חבל יבנה–אשדודלאיכות סביבה . ע.א, ורכז משאבי אווירל"סמנכ, דורון להב

תקציר

רקע

לבדיקת השפעת אזור התעשייה הצפוני באשדוד נקודות 6-בוצע סקר ראשון ב2008בספטמבר 
חריגות מהתקן היממתי של כלל נמצאו. אוויראיכות הכללי של לאפיון על הישובים בסביבה וכן 

וכן ריכוזים העולים על ערכי ייחוס יממתיים של, PM2.5יעד של החריגות מתקן , אבק מרחף
, טטראכלורו אתילן בנקודה אחת, בנזן בכל הנקודות, עופרת בנקודה אחת, ארסן בנקודה אחת

.הנקודות ודיאוקסינים בנקודה אחת6מתוך 5-פירן ב-א-בנזו

-הבדיקות בוצעו ב.2009נובמבר במהלך חודש רחב יותר בוצע סקר נוסף , בעקבות ממצאים אלה
בהתאם לגזרת בתוך אזור התעשייה ובישובים בסביבה )1נספח (י המפה המצורפת"נקודות עפ13

, מימן גפרי, מתכות, כלל אבק מרחף:שנבדקוהחומרים .הרוח הדומיננטית מאזור התעשייה
נבדקו . דיאוקסינים ופורנים, )פירן-א-כבנזו(פוליארומטים , חומרים אורגנים נדיפים, לורימימן כ

משך .אלדהידים וקטונים, אמינים, אמוניה: גם חומרים נוספים שלא נדגמו בסקר הראשון
בין המזהמים גם כאלה .2תוצאות מפורטות מופיעות בנספח .שעות24הדיגום לכל החומרים 

.לאזור התעשייההאופייניים גם 

תוצאות

לגבי מזהמים שאין להם תקנים . במידה וקיימיםאיכות אוירתקניהריכוזים שהתקבלו הושוו ל
. )ערכי הייחוס(ערכי ועדת אלמוג להריכוזים הושוו 

מזהמיםבמהמדידות בחלק יממתייםמערכי ייחוסערכים גבוהים הממצאים מצביעים על 
: הבאים

לא נמדד בסקר קודם(ותפורמאלדהיד בתשע נקוד(

לא נמדד בסקר קודם(אצטאלדהיד בנקודה אחת(

ריכוזים גבוהים מערך הייחוס נמדדו באותה נקודה גם בסקר קודם. ארסן בנקודה אחת.

ריכוזים גבוהים מערך הייחוס נמדדו גם . 13מתוך נקודות5-ב) מסרטן(פירן -א-בנזו
.הנקודות שנבדקו6בסקר קודם בכל 

הנקודות 6בסקר קודם היו חריגות בכל . שנבדקו13מתוך נקודות4-ב) מסרטן(בנזן
.יש לציין שהריכוזים שהתקבלו הפעם נמוכים יותר מאשר בסקר הקודם. שנבדקו

, הריכוזים היממתיים שהתקבלו לערכי הייחוס או התקנים השנתייםאין אפשרות להשוות את 
. שיכולה לאפיין שנהפיקה מסאלא לאחר שתהיה בידנו כמות מדידות

מבטאים את הריכוזים המרביים של ערכי הייחוס השנתיים וקצרי הטווח לחומרים רעילים
לא , או בחשיפה קצרת טווחבמשך כל החיים, אשר בחשיפה נשימתית אליהם, ירוהמזהמים באו

" הפגיעות"כולל הקבוצות , היתופעות בריאותיות שליליות לרובה המכריע של האוכלוסיליגרמו
).חולים במחלה חסימתית של דרכי הנשימה ועוד, נשים בהריון, ילדים, זקנים(שבה 
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אין סף חשיפה בטוח וכי באופן ההנחה היא כי , או חשודים כמסרטניםחומרים מסרטניםלגבי
עלולה לגרום בעתיד להתפתחותה , אפילו הקטנה ביותר, תיאורטי כמות כלשהי של חומר מסרטן

התבססו על ריכוזים , ייחוס שנקבעו על בסיס אפקטים קרצינוגנייםהלכן ערכי . ארתשל מחלה ממ
).שנה70(לחלות בסרטן בחשיפה לכל החיים 1:100,000שגורמים לתוספת סיכון מחושבת של 

ת אשדוד.עקרי פעילות המשרד בא

אותרו . החל בפעילות להסדרת הפליטות מאזור התעשייה באשדודבשיתוף איגוד ערים המשרד 
. הקורנס, פז זיקוק, אגן כימיקלים: המפעלים באזור התעשייה להם פוטנציאל זהום אויר גבוה

תהליך זה כולל בשלב .)BAT(מפעלים אלו נדרשו ליישם את הטכניקות המיטביות הזמינות 
טיפול במקורות פליטה לא מוקדיים ,  )בדומה לבקשה למתן היתר(ראשון ביצוע סקרים שונים 

אמור להסתיים שלב זה .וכן זיהוי מוקדי ריח וטיפול בהםימיםיבמידה וקמרכיבי ציוד ובדליפות
.BAT- ז ליישום ה"י המשרד תנאים ולו"יינתנו עבשלב הבא .   2011לקראת סוף 

המחוז נערך . 2001תחת תנאים ישנים משנת מובילק פועל : יטופלו מפעלים נוספיםבהמשך
שאוסף כל הפליטות RTOחמצון מסוג מתקןי המפעל הקים יש לציין כ. לעדכון תנאים אלו

.המרכיבים האורגניים תוצרי תהליך צביעת החביותאת מהמפעל ושורף 

שיונות יברגע שהתנאים יושלמו הם יוכנסו לר. המשרד מכין תנאי מסגרת לטיפול בחוות מיכלים
.יונקס ופי גלילות: העסק של המפעלים בעדיפות שנייה

20-בעלות שנתית של כלבדיקות סביבתיות בתדירות גבוהה כלל ארצית תוכנית הוכנהבנוסף 
לבדוק ריכוזים מול תקנים וערכי ייחוס , את איכות האווירבצורה שוטפתעל מנת לאפייןח "מלש

תוכנית זו אמורה להתחיל במהלך אוגוסט . שנתיים וכדי שניתן יהיה במהלך הזמן לנתח מגמות
הבדיקות . בדיקה של מזהמים שאינם נבדקים בתחנות הניטור של המשרדהתוכנית כוללת .2010

, מרכזי ערים גדולות, סביב מקורות פליטה גדולים, )hot spots(במוקדי זהום אויר תערכנה
.בצמתי תחבורה מרכזיים ועוד
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מקום נקודות הדגימה

תיאורושם נקודה' מס
על גג , מושב ניר גלים. 1

מבנה של בית העדות
. מיקליםימטר דרומית מזרחית למפעל אגן כ650-כ

. אזור מגורים המתאכלס בימים אלו בתושבים נוספים 
.קומות 2-גובה הדגימה כ

.גג תחנת הניטור של האיגוד בחלק המערבי של הישובקבוצת יבנה. 2

, ית הספר התיכון האזוריגג תחנת הניטור של האיגוד בבית בגדרה. 3
.קומות מפני הקרקע4גובה התחנה  , מרכז הישוב

גג בית הספר היובלאשדוד–רובע הסיטי . 4

גג בית הספר אופקאשדוד–ו "רובע ט. 5

.גג תחנת הניטור של האיגוד ליד בית הספר סיני בדרום הישובגן יבנה. 6

המתכת פינת ' רח.  7
בטיחותה' רח

מטר צפונית לנקודה מפעל הקורנס למיחזור עופרת 75-כ
-ולכל רוחב הגזרה הדרומית –מטר מדרום 150-ממצברים כ

.מפעל אגן כימיקלים לייצור חומרי הדברה וחומרי ארומה
. קומות 3-גובה נקודת הדיגום כ

היוזמה פינת ' רח.  8
הנפט' רח

" יהודה פלדות"נמצא מפעל מטר מערבית לנקודה 175-כ
מטר  צפון 600-כ. התכת מתכות ברזליות/ למיחזור מתכת 

מטר 600-מערבית לנקודה נמצא מתחם בית הזיקוק וכ
. גלילות-צפונית לנקודה נמצא מתחם פי

.קומות 2-גובה הדגימה כ
רחוב המחקר פינת   . 9

. ת.א–רחוב החרושת 
אשדוד

בית לנקודה נמצא מפעל פטרוכים לזיקוק מטר מער100-כ
מטר מצפון מערב נמצא מפעל 250כ ". אופיגל"ממיסים וייצור 

.מובילק למיחזור חביות
. קומות 3-גובה הדגימה כ

.גג מקלט במרכז הישובמושב בני דרום. 10

–מתחם מנרב . 11
אשדוד

מטר 150בחלק המערבי של המתחם על גבי מכולה מרחק 
.ממפעל סולבר

–צפון רחוב הנפט . 12
אשדוד. ת.א

גלילות-בין בתי הזיקוק למסוף הדלק פי1גג מבנה בעל קומה 

על גג איגוד ערים .  13
אשדוד

לעיבוד " סולבר"מפעל נמצא מטר מערבית לנקודה 450-כ
.מות קו4-גובה הדגימה כ. פולי סויה וייצור חלבון צמחי
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סכום התוצאות

).2נספח (הריכוזים שהתקבלו מובאים בטבלאות המצורפות 

-ואשר ריכוזיהם הגיעו לפחות לייחוס ערכי תקנים או חומרים להם נקבעו ללהלן התייחסות 
.מערך הייחוס השנתי50%

אבק מרחףכלל 

ק "מ/מיקרוגרם75: תקן שנתי
.ק"מ/מיקרוגרם200: תקן יממתי

13מתוך 10-ריכוזים העולים על התקן השנתי בנמצאו . לא נמצאו חריגות מהתקן היממתי
103, 112, 137, 185, 196הריכוזים הגבוהים ביותר שהתקבלו הם . הנקודות שנבדקו

הבטיחות' רחהמתכת פינת' רחוו"רובע ט, ניר גלים, רובע הסיטי, במתחם מנרבק "מ/מיקרוגרם
.בהתאמה

מתכות

בין , בנקודה אחת). ק"מ/מיקרוגרם0.002(ערך הייחוס היממתי והשנתי זהים ארסןלגבי 
ק העולה על ערך "מ/מיקרוגרם0.009של ריכוזנמצא , "קורנס"וה" אגן כימיקליים"םמפעליה

0.014התקבלו באותה נקודה ריכוזים של 2008ספטמבר גם בסדרת המדידות ב.הייחוס היממתי
-והן ב2008-הן בהנקודות בשאר . ק הגבוהים מערך הייחוס היממתי"מ/גרםמיקרו0.0058- ו

.הגבוהים מערך הייחוס מסף הגילוי של ארסן יםכנמוריכוזים והתקבל2009

וכן מפעילות תעשייתית כמו מפעלי , נפלט בהתפרצות הרי געש. ארסן נמצא באופן טבעי בסביבה
.)1,2(שימור עץ , התכה

אין חריגה . ק בהתאמה"מ/מיקרוגרם0.5-ו5: ם תקן סביבה יממתי ושנתיקייעופרתלגבי 
1.2של ריכוז התקבל "קורנס"- וה" אגן כימיקליים"בין מפעלי בנקודה אחת.מהתקן היממתי

.השנתיהתקן העולה על ק "מ/מיקרוגרם

3.9-ו2.6: התקן השנתיריכוזים העולים על 2008באותה נקודה התקבלו בספטמבר 
. ק"מ/מיקרוגרם

מקורות אחרים הם . המקור העיקרי של עופרת היה בעבר משימוש בדלק עם עופרת ברכבי בנזין
.)1,2(עשן סיגריות, התכת עופרת,ייצור ברזל ופלדה, שריפת פחם

לא התקבלו . ק בהתאמה"מ/מיקרוגרם2.5-ו0.05הם מנגןערכי הייחוס השנתי והיממתי של 
מערך הייחוס ויותר 50%-להריכוז הגיעבחלק מהנקודות .ערכים אלהריכוזים העולים על

, 0.046, 0.05-בין אגן לקורנס , ליד אגן, מושב ניר גלים, מול יהודה פלדות, רובע הסיטי: השנתי
. ק בהתאמה"מ/מיקרוגרם0.023, 0.024, 0.033, 0.036

ריכוזים 3נמצאו . היממתילא נמצאו ריכוזים העולים על ערך הייחוס 2008גם בספטמבר 
0.1006-ו0.4166, 0.3346" יהודה פלדות"כולם בנקודה מול מפעל , הגבוהים מערך הייחוס השנתי

) ק"מ/מיקרוגרם0.0497-ו0.0496(השנתישני ערכים קרובים לערך הייחוס. ק"מיקרוגרם למ
. חד בנקודה מול מפעל מובילק והשני במושב ניר גליםהתקבלו הא

coke-מתחנות כח ומ, נפלטת לאויר מייצור ברזל ופלדה. מתכת זו נמצאת באופן טבעי בסביבה
ovens)1,2.(

כל הריכוזים שהתקבלו ). ק"מ/מיקרוגרם0.0025(זהים ניקלערכי הייחוס השנתי והיממתי של 
גם . ק"מ/מיקרוגרם0.014: מערך הייחוס50%- ל ריכוז של כבמתחם מנרב התקב. נמוכים מהם

50%-התקבלו שני ריכוזים המהווים כ. הריכוזים שהתקבלו היו נמוכים מערך הייחוס2008-ב
".הקורנס"-אגן כימיקליים ו"מערך הייחוס בנקודה בין מפעלי 
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סף הרגישות של השיטה . ק"מ/מיקרוגרם0.3-ו1.8הם כספיתערכי הייחוס היממתי והשנתי של 
גבוה מערך הייחוס היממתי ולכן לא ניתן לקבוע אם הריכוזים שהתקבלו נמוכים או גבוהים 

.מערכי הייחוס

מימן כלורי

ק"מ/מיקרוגרם7: ערך ייחוס שנתי
ק"מ/מיקרוגרם20: ערך ייחוס יממתי

, ודה בין אגן לקורנסבנק, ברובע הסיטי. לא נמצאו ריכוזים העולים על ערך הייחוס היממתי
11.8, 8.2, 13.8, 12.8: בנקודה ליד אגן ובבני דרום נמצאו ריכוזים העולים על ערך הייחוס השנתי

.ק בהתאמה"מ/מיקרוגרם

.2008לא נערכה מדידה של מימן כלורי בספטמבר 

. אחד המקורות למימן כלורי הוא שריפת דלקיםUSEPA- י מקורות מידע של אוסטרליה ו"עפ
. אמר כי בקליפורניה אחד המקורות העיקריים שפולט מימן כלורי הינו חברות המספקות חשמלנ

החומר משמש גם לניקוי דוודים וכן יכול להפלט משמוש בחומרי חיטוי של משטחים בבתים 
).1,2(בריכות שחיה ועוד , ובבתי חולים

חומרים אורגנים נדיפים

בנזן

ק"מ/מיקרוגרם1.3: ערך ייחוס שנתי
ק"מ/מיקרוגרם3.9: ערך ייחוס יממתי

.USEPAשל Aוקבוצה IARCשל  1לבני אדם וסווג בקבוצה ודאי בנזן הוכח כמסרטן 

' רח, מתחם מנרב:נקודות הדיגום התקבלו ערכים הגבוהים מערך הייחוס היממתי13מתוך 4-ב
ק"מ/מיקרוגרם4.4, 5.0, 19.1, 28.3- רובע הסיטי, הנפט' צפון רח, הנפט' היוזמה פינת רח

6התקבלו ערכים גבוהים מערך הייחוס היממתי בכל 2008בבדיקות שבוצעו בספטמבר . בהתאמה
64הערכים בסדרה הקודמת של המדידות היו גבוהים יותר והגיעו עד . הנקודות שנבדקו

הייחוס התקבלו ריכוזים העולים על ערך בסדרה הנוכחית נקודות נוספות 7-ב.ק"מ/מיקרוגרם
.השנתי

כלי המקורות העיקריים הם.)חוות מיכלים(מאחסון תזקיקי דלק ,דלק נוזליבנזן נפלט משרפת 
).1,2(רכב ותחנות דלק 

אמינים

לגבי השניים הראשונים . דימתיל אמין ואתיל אמין, דיאתיל אמין: נבדקו אמינים שונים ביניהם
גבוה מערך של שניים אלהסף הגילוי .יממתייםלא התקבלו ריכוזים העולים על ערכי הייחוס ה

הריכוזים שהתקבלו שהם קטנים מסף הגילוי של שיטת ולכן לא ניתן לקבוע אם הייחוס השנתי
סף הגילוי גבוה גם מערך הייחוס , לגבי מתיל אמין. עולים על ערך הייחוס השנתיהמדידה 

לא נבדקו אמינים .בוהים ממנוהיממתי ולא ניתן לקבוע אם הריכוזים שהתקבלו נמוכים או ג
.2008בסדרה של ספטמבר 

של חומרי הדברהבתהליכי ייצור ממקורות חקלאיים וכן אמינים נפלטים בין השאר 
.הארומוחומרי

מתילן כלוריד

ק"מ/מיקרוגרם24: ערך ייחוס שנתי
ק"מ/מיקרוגרם72: ערך ייחוס יממתי
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י "עB2ובקבוצה 2Bבקבוצה IARCי "וסווג עמתילן כלוריד הינו מסרטן אפשרי בבני אדם 
USEPA.

בנקודה אחת בין אגן לקורנס נמצא ריכוז . כל הריכוזים שהתקבלו נמוכים מערך הייחוס היממתי
. מערך הייחוס היממתי50%-ק העולה על ערך הייחוס השנתי ומהווה כ"מ/מיקרוגרם33.3של 

. מערך הייחוס השנתי50%-ק המהווה כ"מ/מיקרוגרם10.9במושב ניר גלים נמצא ריכוז של 
" קורנס"וה" אגן כימיקליים"בין מפעלי , אחתמתילן כלוריד נבדק רק בנקודה2008בספטמבר 

–4.8נעו בין שהתקבלו היו נמוכים מערכי הייחוס ויממתיים הריכוזים הכל . בשש יממות שונות
. ק"מיקרוגרם למ7.1

נפלט בזמן רסוס צבע או שימושים . ושימוש בו בתעשייהמייצור שלומתילן כלוריד מתקבל 
).1,2(אחרים באירוסולים 

אקרולאין

ק"מ/מיקרוגרם0.02: ערך ייחוס שנתי
ק"מ/מיקרוגרם0.11: ערך ייחוס יממתי

מערך הייחוס הם מתחת לסף הרגישות של השיטה שהינו נמוך בהרבה כל הריכוזים שהתקבלו 
י נמוך מסף הרגישות של השיטה ולכן לא ניתן לקבוע אם הריכוזים ערך הייחוס השנת. היממתי

.ממנושהתקבלו גבוהים או נמוכים 

מעשן סיגריות, מתחנות כח שעובדות על פחם, אקרוליאין נוצר בשריפת בנזין בכלי רכב
באף ובגרון , גירויי בעיניים: ההשפעות העיקריות שלו בחשיפה קצרת טווח או בחשיפה כרונית הן

.ן הצטברות נוזלים בריאות וקשיי נשימהוכ

פורמאלדהיד

ק"מ/מיקרוגרם0.8: ערך ייחוס שנתי
ק"מ/מיקרוגרם0.8: ערך ייחוס יממתי

לפי . 2006משנת 1כמסרטן ודאי לבני אדם וסווג בקבוצה IARCי "פורמאלדהיד הוכח ע
USEPA בקבוצה 2000החומר מסווג נכון לשנתB1 ,י.ה מסרטן לבני אדםהחומר כנרא, כלומר

.ק"מ/מיקרוגרם60סף גילוי הריח הנמוך ביותר שנמצא בספרות לפורמאלדהיד הוא 

. פרט לנקודה בין אגן לקורנס, בכל הנקודות שנבדקו נמצאו ריכוזים העולים על ערך הייחוס
3.14, 5.16, 7.32: רובע הסיטי וניר גלים, הריכוזים הגבוהים ביותר התקבלו בקבוצת יבנה

.לא נבדק פורמאלדהיד2008בספטמבר . ק בהתאמה"מ/מיקרוגרם

נפלט .  ועץ, פלסטיק, ית דבקיםימשמש בתעש. פורמאלדהיד נפלט בעיקר מתחנות כח ומכלי רכב
).1,2(שון ינפלט בזמן ע, גם מרהיטים העשויים עץ

אצטאלדהיד

ק"מ/מיקרוגרם5: ערך ייחוס שנתי
ק"מ/מיקרוגרם5: ערך ייחוס יממתי

.ק"מ/מיקרוגרם2.7סף גילוי הריח הנמוך ביותר שנמצא בספרות לאצטאלדהיד הוא 

י "עB2ובקבוצה 2Bבקבוצה IARCי "אצטאלדהיד הינו מסרטן אפשרי בבני אדם וסווג ע
USEPA.

ובמתחם מנרב גליםבניר . ק"מ/מיקרוגרם5.62: ריכוז הגבוה מערך הייחוס התקבל בקבוצת יבנה
. ק בהתאמה"מ/מיקרוגרם2.63, 2.65: מערך הייחוס50%- כוזים המגיעים לכהתקבלו רי

.2008אצטאלדהיד לא נמדד בספטמבר 



7

נוצר משרפה לא שלמה של עצים . אצטאלדהיד הינו תוצר ביניים בתהליך הנשימה של צמחים
).1,2(ונפלט מכלי רכב , בבערה של טבק, בקלית קפה, במתקני חמום ביתיים

ומטיםכלל פוליאר

ערך היא היחידה שמצאנו אצלהמדינת ניו יורק . אין ערך ייחוס ישראלי לכלל פוליארומטים
. ק"מ/ננוגרם20: ייחוס שנתי

: רובע הסיטי, ו"רובע ט, מול יהודה פלדות, רבנהתקבלו במתחם מהריכוזים הגבוהים ביותר
.נמדדו כלל פוליארומטיםלא 2008בספטמבר .ק בהתאמה"מ/ננוגרם13.5, 13.6, 14.2, 29.7

מעשן , נפלטים מכלי רכב ובעיקר אלו המונעים בסולר.פוליארומטים נוצרים בעיקר משריפה
).1,2(שריפת גזם ועוד , פחם, אספלט, גריל בשר, חמום בתים, סיגריות

פירן-א-בנזו

ק"מ/ננוגרם0.11: ערך ייחוס שנתי
ק"מ/ננוגרם0.11: ערך ייחוס יממתי

IARC2פירן מקבוצה -א-ה כרגע את הסיווג של בנזומשנA למסרטן ודאי בבני ,כלומר, 1לקבוצה
.כנראה מסרטן לבני אדם, כלומר, B2החומר מסווג בקבוצה USEPAלפי . אדם

ת .א-הנפט' היוזמה פינת רח' רח, קבוצת יבנה, רובע הסיטי, ו"רובע ט, מתחם מנרב: נקודות5-ב
. ק"מ/ננוגרם0.12, 0.12, 0.16, 0.17, 0.32- מערך הייחוסהים גבוהתקבלו ריכוזים ,אשדוד

0.26נקודות דיגום התקבלו ריכוזים גבוהים מערך הייחוס שנעו בין 6מתוך 5-ב2008בספטמבר 
בניר גלים הריכוז היה נמוך מסף הרגישות של השיטה ולא ניתן היה לקבוע . ק"מ/ננוגרם0.44עד 

.הייחוסאם הוא נמוך או גבוה מערך

.המקורות זהים לאלו של כלל פוליארומטים

)TCDD-2,3,7,8-כ(דיאוקסינים ופורנים

ק"מ/פיקוגרם0.3: ערך ייחוס שנתי
ק"מ/פיקוגרם0.9: ערך ייחוס יממתי

2,3,7,8-TCDDי "נקבע עIARC 1כמסרטן ודאי בבני אדם וסווג בקבוצה .USEPA סיווג חומר
.כנראה מסרטן לבני אדם,כלומר, B2זה בקבוצה 

.הריכוזים שהתקבלו בכל הנקודות נמוכים מערך הייחוס השנתי

ריכוז אחד גבוה מערך " הקורנס"ו" אגן כימיקלים"בין אחת בנקודה התקבל 2008בספטמבר 
0.32: ק וריכוז אחד גבוה מערך הייחוס השנתי"מ/פיקורוגרם0.94: הייחוס היממתי

.נמוכים מערכי הייחוסהיו יקות האחרות הריכוזים בכל הבד. ק"מ/פיקורוגרם

ביבליוגרפיה

1. http://www.epa.gov/ttnatw01/hlthef/hapindex.html
2. http://www.npi.gov.au/database/substance-info/profiles/index.html
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