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   –וסביבותיו  אזור התעשייה באשדודב אווירה איכותאפיון 
  2008ספטמבר ב

  
  :עורכי הדוח

  המשרד להגנת הסביבה, מרכז ניטור אוויר ארצי, מנהלת מדעית, ונר' ביז–ר לבנה קורדובה "ד
גנת הסביבה                  המשרד לה, אוויראגף איכות , ממונה ניטור ודיגום, אביבה טרכטמן' גב

  המשרד להגנת הסביבה, דרוםמחוז , אווירמרכז איכות , כרים אלבדורמר 
   חבל יבנה– אשדודלאיכות סביבה . ע.א,  ורכז משאבי אווירל"סמנכ, מר דורון להב

  
  תקציר

  
 .וד באשדסביב אזור התעשייה אוויראיכות ה נערך סקר לאפיון 2008במהלך חודש ספטמבר 

אבק כלל ה:  המזהמים שנבדקו.)1נספח  (י המפה המצורפת" נקודות עפ6 - הבדיקות בוצעו ב
, חומרים אורגנים נדיפים, מימן גפרי, מתכות,  מיקרון2.5 -חלקיקים נשימים קטנים מ, מרחף

     . שעות24משך הדיגום לכל החומרים  .דיאוקסינים ופורנים, )פירן- א-כבנזו (פוליארומטים
  

מערכי ערכים גבוהים מצביעים על ) לגבי אותם חומרים שיש להם תקן או ערך ייחוס(ם הממצאי
 חלקיקים ,אבק מרחף:  הבאיםמזהמיםבחלק מהמדידות בייחוס או מתקנים שנתיים ויממתיים 

 , )מסרטן(בנזן , מימן גפרי ,עופרת ,מנגן ,ארסן,  מיקרון2.5 - נשימים עדינים הקטנים מ
סף , )מסרטן( בוטאדיאן 1,3לגבי  . ודיאוקסינים פורנים)מסרטן (פירן-א-בנזו, ילןטריכלואת

כך שלא ניתן לקבוע אם הריכוזים אכן , הרגישות של הבדיקה היה גבוה מערך הייחוס היממתי
  . בסקר הבא ננסה להעלות את רגישות המדידה על מנת לבדוק זאת. עלו על ערך הייחוס היממתי

  
 מבטאים את הריכוזים המירביים של ווח לחומרים רעיליםערכי הייחוס השנתיים וקצרי הט

לא ,  או בחשיפה קצרת טווחבמשך כל החיים, אשר בחשיפה נשימתית אליהם, אווירהמזהמים ב
" הפגיעות"כולל הקבוצות , תופעות בריאותיות שליליות לרובה המכריע של האוכלוסיהל יגרמו
   ).חלה חסימתית של דרכי הנשימה ועודחולים במ, נשים בהריון, ילדים, זקנים(שבה 

אין סף חשיפה בטוח וכי באופן ההנחה היא כי ,  או חשודים כמסרטנים חומרים מסרטניםלגבי
עלולה לגרום בעתיד להתפתחותה , אפילו הקטנה ביותר, תיאורטי כמות כלשהי של חומר מסרטן

התבססו על ריכוזים , גנייםייחוס שנקבעו על בסיס אפקטים קרצינוהלכן ערכי . של מחלה ממארת
  ). שנה70( לחלות בסרטן בחשיפה לכל החיים 1:100,000שגורמים לתוספת סיכון מחושבת של 

ות מדידמספר מדובר ב,  שנתי או תקן מערך ייחוסגבוה  ריכוז מדובר עלכאשרחשוב לציין כי 
 ומספר ןיש להמשיך ולבדוק לאורך זמש המשמעות היא .קטן שאינו יכול לייצג שנה שלמה

 ערך לא עולים על/עולים על אם הערכים אכן כדי לבדוק פעמים כזה שיכול לייצג שנה
  . השנתיהתקן/הייחוס
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  מקום נקודות הדגימה
  

  תיאור  ושם נקודה' מס
    

ליד שער הכניסה  .1
 "פי גלילות"לחברת 

  
  

פעילות  טעינת ". פי גלילות"שער הכניסה למסוף הדלק 
ם קלים מסוגים שונים נעשית דרומית מכליות הדלק בדלקי

ממערב לנקודה .  מטר מנקודת הדגימה150מזרחית במרחק כ 
 מטר נמצאים מתקנים ומיכלים של 200 -החל ממרחק של כ

צפונית לנקודה רק שטחי חול שעדיין לא . בית הזיקוק
  . מפותחים

  .   מטר מפני הקרקע3 -בה הדגימה כוג
  

החרושת פינת ' רח .2
  המחקר' רח

 מטר מערבית לנקודה מפעל פטרוכים לזיקוק ממיסים 100 -כ
 מטר מצפון מערבית מפעל מובילק 250כ ". אופיגל"וייצור 

  .למיחזור חביות
  .  קומות 3 -גובה הדגימה כ

  
      המתכת פינת ' רח  . 3

  הבטיחות' רח      
 מטר צפונית לנקודה מפעל הקורנס למיחזור עופרת 75 -כ

  -  ולכל רוחב הגזרה הדרומית – מדרום  מטר150 -ממצברים כ
  .מפעל אגן כימיקלים לייצור חומרי הדברה

  .  קומות 3 -גובה הדגימה כ
  

  על גג של איגוד ערים   . 4
  אשדוד      

לעיבוד פולי סויה " סולבר" מטר מערבית לנקודה מפעל 450 -כ
  . וייצור חלבון צמחי

  . קומות 4 -גובה הדגימה כ

   פינת היוזמה' רח   .5
 הנפט' רח      

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

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

  . קומות 2 -גובה הדגימה כ
 על גג , מושב ניר גלים  . 6
 מבנה של בית העדות      

  . ליםק מטר דרומית מזרחית למפעל אגן כמי650-כ
  . אזור מגורים המתאכלס בימים אלו בתושבים נוספים 

  . קומות 2 -גובה הדגימה כ
  

 
  

  סכום התוצאות
  

  ).2נספח (הריכוזים שהתקבלו מובאים בטבלאות המצורפות 
  

 מערך 50% - לר ריכוזיהם הגיעו לפחות חומרים להם נקבעו ערכי ייחוס ואשללהלן התייחסות 
   .הייחוס השנתי

  
   אבק מרחףכלל 

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

  
דה מדובר ביום וכאשר בכל נק ,שש נקודות דיגום מתוך שתיבחריגות מהתקן היממתי נמצאו 

יהודה "והשנייה מול מפעל " לילותג- פי"כניסה לחברת הליד שער האחת : הןהנקודות . דיגום אחר
 103.5% - ו118.5%היינו , בהתאמהק "מ/מיקרוגרם 207 - ו237 :הערכים שהתקבלו הם. "פלדות

ק התקבלו גם הם "מ/ מיקרוגרם192 - ו191הריכוזים הבאים הגבוהים ביותר  .מהתקן היממתי
  96% -ו 95.5%   היינו, ק" מיקרוגרם למ192 - ו191 :"יהודה פלדות"מפעל בנקודה שנמצאת מול 

  .מהתקן היממתי
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תנועה ערה יכולה להיות " פי גלילות" ליד שער הכניסה לחברת מהתקן היממתי חריגה ל הסיבה
 ומפליטות של דרכי עפר בסביבהמאבק מהכביש או ומעלות  ,של משאיות הבאות בשער החברה

  .מנועי המשאיות
  

   מיקרון2.5 -חלקיקים נשימים עדינים קטנים מ
  
  ק" מיקרוגרם למ15: קן יעד שנתית

  ק" מיקרוגרם למ65: תקן יעד יממתי
  

של המשרד להגנת היממתי גלים התגלו חריגות מתקן היעד -בכל אזור הדיגום מלבד הנקודה בניר
 122% - ו127%  היינו,ק" מיקרוגרם למ79.6 - ו82.6 הריכוזים המרביים הגיעו עד. הסביבה
  . בהתאמהמהתקן

  
באזור . ם הנשימים העדינים הם אנטרופוגניים אך גם מקורות טבעייםמקורות החלקיקי

התעשייה ישנם מקורות רבים השורפים דלקים וגם מקורות שפעילותם הרבה מעלה אבק כדוגמת 
  ". קורנסה"ו" יהודה פלדות"
  

  מתכות
  

  .עופרת ומנגן, ארסן: הן בעיתיותונמצאו שנקבעו להם ערכי ייחוס  ,המתכות שנבדקו
   

 יממתיים של יםריכוזנמצאו , "קורנס "- וה" אגן כימיקליים"בין מפעלי ,  בנקודה אחתארסן לגבי
 -  ו190% , 585% -עולים על ערך הייחוס היממתי בשק "מיקרוגרם למ 0.0056 - ו 0.0058 ,0.0137
נמוך מסף הגילוי של ארסן שהינו גבוה מערך ערך המדידות התקבל בשאר  . בהתאמה180%

 להגדיל את הרגישות של המדידהננסה במדידות הבאות  ).ק"מ/ מיקרוגרם0.002( היממתיהייחוס 
  .לא קיימת בעיה/כדי לבחון אם קיימת

  
וכן מפעילות תעשייתית כמו מפעלי , נפלט בהתפרצות הרי געש. ארסן נמצא באופן טבעי בסביבה

  )1,2(שימור עץ , התכה
  

יהודה "מול מפעל  5' מסכולם בנקודה , נתיערך הייחוס השמערכים הגבוהים  3נמצאו  מנגןלגבי 
 0.05כאשר ערך הייחוס השנתי הוא . ק" מיקרוגרם למ0.1006 - ו0.4166, 0.3346" פלדות

) ק"מ/ מיקרוגרם0.0497 - ו0.0496(שני ערכים הקרובים מאד  לערך הייחוס . ק"מיקרוגרם למ
על גג בית העדות במושב ניר  6בנקודה מול מפעל מובילק והשני  2' בנקודה מסהתקבלו האחד 

  . גלים
  .)ק"מ/ מיקרוגרם2.5 (לא נתקבלו ערכים העולים על ערכי הייחוס היממתיים

  
 coke -מתחנות כח ומ,  מייצור ברזל ופלדהאווירנפלטת ל. מתכת זו נמצאת באופן טבעי בסביבה

ovens) 1,2(.  
  

אגן " בין מפעלי 3' בנקודה מסתי ערך הייחוס היממגבוהים מ ריכוזיםהתקבלו שני  עופרתעבור 
 95% -  ו30% -הגבוהים בק " מיקרוגרם למ3.91 - ו2.6הערכים היו ". קורנס "-וה" כימיקליים

ים העולים על ערך ריכוז דגימות נוספות 3-בבאותה נקודה התקבל , כמו כן. מערך הייחוס היממתי
 1.62 - ו0.834, 0.257 :הריכוזים שהתקבלו הם.ק"מ/ מיקרוגרם0.09הייחוס השנתי שהוא 

   . מערך הייחוס היממתי81%גם מהווה כאשר האחרון , ק"מ/מיקרוגרם
ערך מ גבוהים ריכוזים דגימות נמצאו שתיב, )ניר גלים (6- ו)מול יהודה פלדות (5 הגם בנקוד

  ).ק"מ/ מיקרוגרם0.09הוא ערך הייחוס השנתי . (ק" מיקרוגרם למ0.404, 0.285: הייחוס השנתי
גבוה ק ה"מ/ מיקרוגרם0.165של  בדגימה אחת ריכוזניר גלים מעל בית העדות התקבל במושב 

   .מערך הייחוס השנתי
מקורות אחרים הם . המקור העיקרי של עופרת היה בעבר משימוש בדלק עם עופרת ברכבי בנזין

  .)1,2 (עשן סיגריות, מייצור ברזל ופלדה ומהתכת עופרת, שריפת פחם
  
  

 ריכוזים שהתקבלוכל ה). ק"מ/ מיקרוגרם0.0025( זהים ניקל והיממתי של ערכי הייחוס השנתי
אגן  "בין מפעלי 5' בנקודה מסייחוס ה מערך 50% - כשני ערכים המהווים והתקבל. מהםנמוכים 

  .ק"מ/ מיקרוגרם0.0138 -  ו0.0124: "הקורנס "- כימיקליים ו
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, מחזור מתכות, יפת פחם ודלק נוזלי משראווירהוא נפלט ל. ניקל נמצא באופן טבעי בסביבה
   )1,2 (מתקני ייצור ומקורות אחרים, שריפת בוצות

  
  מימן גפרי

  
  ק"מ/ מיקרוגרם1: ערך יחוס שנתי

  ק"מ/ מיקרוגרם7: ערך ייחוס חצי שעתי
  

  . ק"מ/ מיקרוגרם0.2: סף גילוי הריח הנמוך ביותר שנמצא בספרות למימן גפרי הוא
  

ומול מפעל יהודה " פי גלילות"ות האחת ליד שער כניסה לחברת מימן גפרי נמדד בשתי נקוד
  .פלדות

ליד שער כניסה . ימים שונים ערכים הגבוהים מערך הייחוס השנתיבבשתי הנקודות הללו נמדדו 
 1.19:  ומול יהודה פלדות ק" מיקרוגרם למ1.49 - ו1.31נתקבלו ריכוזים של " פי גלילות"לחברת 

  .ק"מ/מיקרוגרם
  

  ורגנים נדיפיםחומרים א
  

  בנזן
  

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

  
  .USEPA של A וקבוצה IARC של  1לבני אדם וסווג בקבוצה ודאי בנזן הוכח כמסרטן 

  
הייחוס  ך מערריכוזים גבוהיםתגלו ובכל הדגימות ה) ששה במספר(בכל נקודות המדידה 

הריכוז הגבוה ביותר  .ק" מיקרוגרם למ63.6 – 4.5 היממתיים נעים בין הריכוזים .היממתי
  .ק"מ/ מיקרוגרם63.6: ליד שער הכניסה לפי גלילותהתקבל 

  .ק" מיקרוגרם למ42.6 – 15.2על גג בית העדות הריכוזים נעו בין , במושב ניר גלים
  
  

 כלי מקורות העיקריים הםה .)חוות מיכלים( מאיחסון תזקיקי דלק ,דלק נוזליבנזן נפלט משרפת 
  ).1,2(רכב ותחנות דלק 

  
   בוטאדיאן1,3

  
  ק" מיקרוגרם למ0.036: שנתיערך ייחוס 

  ק" מיקרוגרם למ0.11: ערך ייחוס יממתי
  
  

 -  של הAקבוצה ב וIARC של  2Aבקבוצהמסווג ,  בוטאדיאן נחשב ככל הנראה מסרטן לאדם1,3
USEPA .  

  
לכן . שהינו גבוה מערך הייחוס היממתי, ילוי של המדידהכל הריכוזים שהתקבלו נמוכים מסף הג

במדידות הבאות ננסה להעלות את הרגישות . לא ניתן לקבוע אם הם אכן גבוהים מערכי הייחוס
  .של המדידה על מנת לבדוק זאת

  
  .חומרים אורגנייםשל תהליכי ייצור מ ושריפת דלק נוזלי מ בוטדיאן נפלט 1,3

עשן , תהליכי ייצור בתעשייה, תהליכי שריפה של דלק פוסילי, רכב כלי המקורות העיקריים הם
  ).שחיקת צמיגים (אדים משריפת פלסטיק, אדי דלק, סיגריות

  
  מתילן כלוריד

  
  ק"מ/ מיקרוגרם24: ערך ייחוס שנתי
  ק"מ/ מיקרוגרם72: ערך ייחוס יממתי
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י " עB2 ובקבוצה 2B בקבוצה IARCי "מתילן כלוריד הינו מסרטן אפשרי בבני אדם וסווג ע
USEPA.  

  
. בשש יממות שונות"  קורנס"וה" אגן כימיקליים"בין מפעלי  ,3מתילן כלוריד נבדק רק בנקודה 

  .מערכי הייחוסכולם נמוכים . ק" מיקרוגרם למ7.1 – 4.8יממתיים נעו בין הריכוזים ה
  

או שימושים נפלט בזמן רסוס צבע .  מייצור שלו ושימוש בו בתעשייהמתילן כלוריד מתקבל 
  ).1,2(אחרים באירוסולים 

  
   ןילטריכלואת

  
  ק" מיקרוגרם למ7.7: ערך ייחוס שנתי
  ק" מיקרוגרם למ23: ערך ייחוס יממתי

  
בשש יממות " קורנס"וה" אגן כימיקליים" בין מפעלי ,3' מסטריכלואתאן נבדק רק בנקודה 

 122 - ו52.7, 32.2: בשלוש יממותהתגלו מערך הייחוס היממתי ריכוזים גבוהים . שונות
 מערך 47% ק שמהווה"מ/ מיקרוגרם10.9  ביממה נוספת התקבל ריכוז של.ק"מ/מיקרוגרם

זמן על מנת  יש לערוך בדיקות נוספות לאורך . ערך זה גבוה מערך הייחוס השנתי.הייחוס היממתי
  .לבדוק אם הריכוזים אכן עוברים את ערך הייחוס השנתי

  
למיצוי של , משמש לניקוי חלקי מתכת. חומר זה או משתמשים בונפלט ממתקנים בהם מיצרים 

  ).1,2(דבקים ועוד , משמש כמרכיב במסירי צבע. זפת ועוד וכחומר קרור, שמנים ושומנים, גריז
  
  

  פירן-א-בנזו
  

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

  
IARC2פירן מקבוצה -א-  משנה כרגע את הסיווג של בנזוA למסרטן ודאי בבני ,כלומר, 1 לקבוצה 
  .כנראה מסרטן לבני אדם, כלומר, B2 החומר מסווג בקבוצה USEPAלפי . אדם

  
הריכוזים . מערך הייחוס היממתיגבוהים התקבלו ריכוזים ) מלבד ניר גלים(בכל נקודות המדידה 

יהודה " מול מפעל 5בנקודה ל הריכוז המרבי התקב. ק"מ/ ננוגרם0.43 – 0.26שהתקבלו נעו 
  ".פלדות

כך שלא ניתן לדעת האם יש . סף הגילוי של המדידהמ נמוכים ושנמדדהריכוזים במושב ניר גלים 
  . בבדיקות הבאות ננסה להעלות את רגישות השיטה כדי לבדוק זאת.חריגה ומה גובהה

  
נפלטים מכלי  . משריפה פוליארומטים נוצרים בעיקר.המקורות זהים לאלו של כלל פוליארומטים

שריפת , פחם, אספלט, גריל בשר, חמום בתים, מעשן סיגריות, רכב ובעיקר אלו המונעים בסולר
  ).1,2(גזם ועוד 

  
  

  )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 עIARC1רטן ודאי בבני אדם וסווג בקבוצה  כמס .USEPA סיווג חומר 

  .כנראה מסרטן לבני אדם , כלומר, B2 זה בקבוצה 
: התקבל ריכוז אחד גבוה מערך הייחוס היממתי" הקורנס"ו" אגן כימיקלים" בין 3' בנקודה מס

כל ב. ק"מ/ מיקרוגרם0.3249: ק וריכוז אחד גבוה מערך הייחוס השנתי"מ/ מיקרוגרם0.9386
  .הבדיקות האחרות הריכוזים נמוכים מערכי הייחוס
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  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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