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 1230  :מספר                                                                                                                 

 11.5.09 :תאריך

                                                                שפיראמריה  'גב :לכבוד

                                                                             נ"רע           

                                                  סביבהלהגנת המשרד           

 

 ,שלום רב

 

 23.04.09-22 באר שבע, דלק עומריםליווי סביבתי  ממצאי: הנדון

 :רקע .1

ש " כביש ב–ש " ב10וממוקמת בדרך חברון ,  שנה30תחנת דלק עומרים קיימת כ 

 .עומר

 .'דלק ' וספק הדלק הינה חברת  הקרקע בחכירת חברת דבסול

 , עבודת תשתית להנחת תעלת ניקוז ומפריד דלקים ה בוצעדלק עומריםתחנת ב

בצורה היקפית מסביב פתיחת בטון וחפירה כללה  החפירה .22-23.04.09בתאריכים 

 .  לרציפי התדלוק

 . ודגמה את הקרקע21-22-23.04.09 - בשטחב נכחה ,את העבודות     חברת לודן ליוותה   

 

 :ינוי יעוד בתחנהצנרת וש, נתוני תשתיות .2

 ):1ראה תרשים  (            בתחנה שתי חוות מיכלים

 :החווה הישנה

 :החווה כוללת ארבעה מיכלים.  צפוןמ, ממוקמת מאחורי משרד התחנה

 לפני כ ובוטלו הושכרו לחברת דלק – ליטר כל אחד שני מיכלי נפט בעלי נפח של

 .שנתיים

 .בוטל נכשל בבדיקת אטימות לפני כמה חודשים ו- יטר  ל נפח של - 95מיכל בנזין 

 . 96 בעבר שימש לבנזין – ליטר נפח של -פעיל  – 95מיכל בנזין 
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 :החווה החדשה

  –החווה כוללת שלושה מיכלים . מדרום מערב לרציפי התדלוקממוקמת 

 . בוטל לפני כ ארבע שנים– ליטרים  נפח של–מיכל נפט 

 . ליטרים נפח של– 98ן מיכל בנזי

 . ליטרים נפח של–מיכל סולר 

 .בתחנה בעלי דופן בודדת ובעלי הגנה קטודיתכל המיכלים 

הגג מנוקז לביוב העירוני ולא לרציפי .  שנים6משטחי הבטון ברציפים נבנו לפני כ 

 .התדלוק

 

 :החפירהתיאור  .3

.  מטרים0.7 ל 0.3לעומק של בין  מטרים ו0.5החפירה כללה פתיחת הבטון ברוחב של כ 

החפירה מקיפה את רציפי התדלוק ממזרח לדרום ומסתיימת מערבית לרציפי תדלוק 

 ). ליטר פלסטיק בנפח של כ, Romold  מסוג ( במקום בו הותקן מפריד דלקים 

 הקרקע ת ערמה וכן נדגמחפירות מתחתית הת קרקעאו דוגמ נלקחוהבסיום החפיר

  .שהוצאה

 . הקרקע הועברו למעבדת מכון הנפטדוגמאות 

 .1תרשים החפירה ונקודות הדיגום מופיע בתרשים 
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 . ונקודות הדיגוםחפירותמיקום ה – 1 תרשים
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 .חפירה מבט ל צפון מזרח: 1תמונה 

 

 

 

 .חפירה כללי מבט לדרום מערב 2:  התמונ
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 :תוצאות .4

 . באים ממצאי בדיקות השדה מו 2 ו 1      בטבלה 

 . מובאים ממצאי בדיקות המעבדה4 ו 3     בטבלה 

 .A ,22.4.09 דיגום  ממצאי שדה-1 טבלה

PID(ppm)לחותריחתיאורעומק (מ')דוגמאמיקום
1A - 10.30חול חרסיתי/ לס
2A - 20.40חול חרסיתי/ לס
3A - 30.30חול חרסיתי/ לס
4A - 40.30חול חרסיתי/ לס
5A - 50.30חול חרסיתי/ לס
6A - 60.30חול חרסיתי/ לס
7A - 70.50חול מילוי+אבנים
8A - 80.30חול חרסיתי/ לס
9A - 90.30חול חרסיתי/ לס
10A - 100.30חול חרסיתי/ לס
11A - 110.30חול חרסיתי/ לס
12A - 120.30חול חרסיתי/ לס
13A - 130.50חול חרסיתי/ לס
14A - 140.50חול חרסיתי/ לס

מעטאין

 
 

 B ,23.4.09ממצאי שדה דיגום  : 2טבלה 

PID(ppm)לחותריחתיאורעומק (מ')דוגמאמיקום
B - 10.5-0.60חול חרסיתי/לס
B - 20.5-0.60חול חרסיתי/לס
B - 30.5-0.60חול חרסיתי/לס

0חול חרסיתי/לסB - 41.2מפריד תחתית
B - 50.5-0.60חול חרסיתי/לס
B - 60.5-0.60חול חרסיתי/לס

0חול חרסיתי/לס-----B - 7ערימות
תעלה לניקוז 

מדרום לרציפים
B - 80.50חול חרסיתי/לס

תעלה רציפים-

מפריד

תעלה מפריד-

ביוב
מעט אין

                                 
 

 .A דיגום ממצאי בדיקות המעבדה: 3 טבלה

TPHעומק (מ')דוגמאמיקום
1A - 10.3<50
3A - 30.3<50
5A - 50.3124
7A - 70.596
9A - 90.387
11A - 110.3<50
13A - 130.5160
14A - 140.5150 

 מכון הנפט: מעבדה; ג "ק/ג"מ: TPH יחידות
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MTBEקסילןטולואןאתיל- בנזןבנזןTPHעומק (מ')דוגמאמיקום
B - 10.5-0.6<50
B - 20.5-0.6<50
B - 30.5-0.6<50

B - 41.2<50מפריד תחתית
B - 50.5-0.6<50
B - 60.5-0.696

B - 7-----80ערימות
תעלה לניקוז 

מדרום 

לרציפים

B - 80.5137

תעלה רציפים-

מפריד

תעלה מפריד-

ביוב

לא נתגלה

לא נתגלה

 ------------

 ------------

 ------------

 ------------
 ------------
 ------------

 

 

 

 .Bממצאי מעבדה דיגום  : 4טבלה 
 

 מכון הנפט: מעבדה; ג "ק/ג"מ: TPH יחידות

 

 500( מערכי הסף לאזורי תעשיה ומסחר כי אין חריגות , תוצאות המעבדה עולהממצאי השדה ומ

, כמו כן הערימות שנדגמו נקיות מזיהום. לכל אורך החפירה, באף אחת מהדוגמאות, )ג"ק/ג"מ

 .לכן מתאימות לכל שימוש

  

 :נותקסיכום ומס .5

, לכל אורך החפירה ואת ערימות הקרקע מהחפירה ניתן להגדיר את הקרקע ,לאור הממצאים

 .הכנקיי

 .טובה לכל שימוש ואין צורך לפנותההוצאה נחפרה ו ערמת הקרקע ש:פינוי קרקע

 

 .נשמח לענות על כל שאלה

 

 ,בברכה

 חייםאבי / הרלינג איתי 

 מ"טכנולוגיות סביבה בעלודן 

 

 

 -העתקים

  חברת דלק-מר גדי רובינזון

 ל חברת דבסו-ארז לויןמר 

 










