תחנות דלק הפועלות
בתחום העיר תל אביב-יפו
תמונת מצב סביבתית 2010
•
•
•
•

בתחום העיר ת"א-יפו פועלות  59תחנות דלק.
מתוכם  49תחנות מסחריות המוכרות דלק לציבור הרחב.
 10תחנות פנימיות השייכות לחברות ומלכרי"ם המנפקים דלק
(בעיקר סולר) לשימוש פנימי.
מצגת זו תתמקד בתחנות המסחריות.
בשיתוף לידור צברי ניטור ופיקוח על זיהומי קרקע עבור הרשות לאיכות הסביבה עיריית תל אביב יפו
1

תחנות דלק תל אביב-יפו
חלק צפוני

2

תחנות דלק תל אביב-יפו
חלק דרומי
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בכמה תחנות קיים זיהום קרקע?
מתוך  49תחנות דלק מסחריות בת"א-יפו:
•
•
•
•

 31תחנות דלק קיים זיהום קרקע ו/או מי תהום.
 4תחנות דלק חשודות (בדיקות לא תקינות) בזיהום קרקע.
 14תחנות דלק נבדקו ואין הוכחה לזיהום קרקע.
מתוך  31תחנות עם זיהום קרקע ,ב 21-תחנות דלק החל הליך שיקום
הקרקע ,הוגשו תוכניות שיקום או התבצע שיקום בעבר ,ב 12-מתוכן תחנות
פועלת מערכת שיקום קרקע מעודכן ליולי  ,2010ב 10-תחנות הנותרות לא החל
הליך שיקום.
4

מצב תחנות הדלק בעלי מיכלי דלק תת קרקעיים
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לא תקין – תחנה שבסקר קרקע הוכח שיש זיהום קרקע במרכיבי דלק.
קיים חשד – תחנה שבה בדיקות פיאזומטר היו גבוהות ובדיקות אטימות של המיכלים או הצנרת לא
היו תקינות ,אך אין סקר קרקע המאשש את החשד.
תקין – תחנה שבה בדיקות פיאזומטר ובדיקות אטימות נמצאו תקינות.
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מושגים טכניים
•

•

•
•

"פיאזומטר" -צינור מאונך חלול ומחורר הטמון באדמה בסמוך
למיכלי הדלק ומאפשר ניטור קרקע ע"י מכשיר מיוחד ה"מריח" את
אדי הדלק.
"גלאי דופן כפולה" -המיכלים החדשים בנויים כיום עם דופן כפולה
בכדי למנוע דליפות .בין  2הדפנות מותקן מכשיר מיוחד הבודק
האם ארעה דליפה מהדופן הפנימית.
"מפריד דלק" -מתקן הנמצא בחיבור התחנה לביוב ומונע הגעת
דלקים למערכת הניקוז/הביוב.
"מנפקה" -עמדת התדלוק ללקוחות.
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מושגים טכניים (המשך)
•  :Stage 1מערכת מישוב אדים "פשוטה" ,כאשר מגיעה מיכלית
דלק הממלאת את המיכלים של התחנה ,בצינור אחד היא ממלאת
את המיכל בדלק (במצב צבירה נוזלי) ובצינור אחר המיכלית שואבת
את האוויר הנפלט מהמיכל ,אוויר זה רווי באדי דלק.
•  :Stage 2מערכת מישוב אדים "מתקדמת" ,המורכבת בקצה צינור
התדלוק לרכב הפרטי .בצינור אחד זורם הדלק אל המיכל של הרכב
(במצב צבירה נוזלי) ובצינור אחר (מדובר בצינור אחד המחולק ל)2-
נשאב האוויר הרווי באידי דלק הנפלט ממיכל המכונית ומועבר
חזרה אל מיכל התחנה.
• הגנה קטודית :מיכלי הדלק בתחנה והצנרת המובילה מהמיכלים
למנפקות בנויים ממתכת בדר"כ ,מתכת זו חשופה לתהליכי שיתוך
(קורוזיה) מואצים המתרחשים בסביבה לחה (קרקע) ,בכדי להאט
את תהליכי השיתוך ,מחדירים לקרקע מתכת בעלת פוטנציאל
אלקטרו כימי גבוה יותר מהצנרת והמיכלים ולכן היא עוברת שיתוך
במקום המתכת המרכיבה את הצנרת והמיכלים.
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איור המתאר זיהום אופייני מתחנת דלק:
הזיהום מורכב מ 3-סוגי זיהומים
•
•
•

זיהום גז קרקע ) (soil gasע"י התאדות הדלק הנוזלי בתוך הקרקע המזוהמת
זיהום הקרקע הנמצאת מתחת למקור הזיהום (תחנת הדלק)
זיהום מי התהום ,כתוצאה ממעבר הדלק לשכבת הקרקע המכילה מי תהום
(אקויפר)
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השלכות זיהומי קרקע מתחנות דלק
• זיהום אויר שמקורו בגז הקרקע  -תחנות דלק רבות הפועלות
בסמוך לאזורי מגורים .זיהום קרקע בתחנה השוכנת בסמוך לאזורי
מגורים עלול לשחרר גזים רעילים מהקרקע ולחשוף אנשים השוהים
בסמיכות לקרקע (כגון:דירות צמודות קרקע מרתפים ומקלטים).
• זיהום קרקע הנמצאת מתחת למקור הזיהום -בחורף מי הגשם
המחלחלים לקרקע ,עלולים לגרום להתפשטות זיהום הקרקע.
• זיהום מי תהום -כאשר הזיהום בקרקע מתפשט חלקו עלול להגיע
לעומק ולשכבת הקרקע/מסלע הנושאת מים (אקוויפר) .במצב זה
קיימות שתי אפשרויות ,חלקו של הדלק יצוף על שכבת מי התהום
כעדשת דלק ,וחלקו יתמוסס ישירות במי התהום.
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דוגמא להיקף זיהום קרקע
חור בגודל ראש סיכה בצינור/מיכל יכול לשחרר  1.5מ"ק דלק במשך שנה .כמות
זו יכולה לזהם כמיליון וחצי מ"ק מי שתייה ,יחס הזיהום הוא אחד למיליון (ובתנאי
שכל הדלק עבר לשכבת המים) .במציאות ,רוב הדלק לא מתערבב עם שכבת
המים ומאידך היקפי הזיהום שנצפו מתחנות הדלק גדולים יותר מאשר  1.5מ"ק
לשנה.
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דוגמא לחתך קרקע מזוהמת
זיהום קרקע

חתך קרקע מזוהמת המדגים את התפשטות
המזהמים בקרקע.
באדיבות דר' רפי מנדלבאום
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אמצעי הגנה בפני דליפה ממיכל תת-קרקעי
בבניית תחנת דלק חדשה לפני הנחת מיכלי הדלק פורשים
יריעת איטום כך שאם אחד המיכלים דולף הזיהום לא מגיע
לקרקע.
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