
מתודה אחידה לביצוע סקר פליטו ת 

זיה ום  אוויר ב עיר

הרשות לאיכות הסביבה, יוסף באזיס

יפו-עיריית תל אביב

,15סדנה ליישום אמנת פורום ה 

29.05.08, תל אביב



תוכן המתודה

זיהוי מקורות פליטת זיהום אוויר העיקריים בעיר•

איסוף נתונים לביצוע תחשיבי הפליטות •

מקורות המידע לאיסוף נתונים•

אופן ביצוע תחשיבי הפליטה•

ספרות מקצועית לקביעת מקדמי פליטה•

לפי גודל המקור : קביעת סדרי העדיפויות•

ומידת היכולת להשפיע על מידת צמצום 

הפליטה ממנו



המטרה

לחשב את כמויות הפליטות של מזהמי אוויר  •
בטונות לשנה בתחום השיפוט של העיר

:מזהמי אוויר•

NOX, תחמוצות חנקן-

2SO, גופרית דו חמצנית-

CO, פחמן חד חמצני-

NMHC, )ללא מתאן(תרכובות אורגניות נדיפות -

TSP, כלל חומר חלקיקי מרחף-
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תחבורה1.

:כ פליטות"חישוב סה. א

.דגם יורו/י מספר הרכבים הרשומים בעיר לפי סוג וגיל" עפ

:נתונים נדרשים

דגם של רכב /מ נסיעה בשנה לכל סוג וגיל"כמה ק•

ברמה ארצית אם אין ברמה (נתוני התפלגות רכבים לפי סוג ודגם •
ס"למ, משרד התחבורה): המקומית

י המשרד להגנת הסביבה לפי "רשימה שהוכנ ה ע: מקדמי פליטה•
דגם/סוג וגיל

שנה כפול /מ"דגם מסוים כפול ק/מספר רכבים מסוג וגיל: חישוב•
מקדם פליטה

דגמי הרכבים/כ פליטות מכל סוגי"סה•



)המשך(תחבורה . 1

מיפוי וכימות פליטות מכבישים ראשיים. ב

עורקי תנועה / זיהוי ומיפוי כבישים ראשיים•

עיקריים בעיר  

איסוף נפחי תנועה לכל שעות היממה•

איסוף נתוני התפלגות סוגי כלי רכב•

ל  "חישוב פליטות כנ•



 n  fuel  type of car  Euro index CO 50  PM 50  Nox 50  HC 50 

     1 Dieselbuses large before Euro 0 Dieselbuses largebefore Euro 0      6.00       0.95      29.46      2.08 

     2 Dieselbuses large Euro 0 Dieselbuses largeEuro 0      4.93       0.50      20.07      1.70 

     3 Dieselbuses large Euro 1 Dieselbuses largeEuro 1      1.57       0.40      13.20      1.55 

     4 Dieselbuses large Euro 2 Dieselbuses largeEuro 2      1.25       0.20      11.52      0.93 

     5 Dieselbuses large Euro 3 Dieselbuses largeEuro 3      0.63       0.09        8.75      0.53 

     6 Dieselbuses large Euro 4 Dieselbuses largeEuro 4      0.53       0.06        5.93      0.55 

     7 Dieselcabs before Euro 0 Dieselcabsbefore Euro 0      0.79       1.01        1.06      0.41 

     8 Dieselcabs Euro 0 DieselcabsEuro 0      0.79       0.69        0.72      0.33 

     9 Dieselcabs Euro 1 DieselcabsEuro 1      0.48       0.45        0.48      0.13 

   10 Dieselcabs Euro 2 DieselcabsEuro 2      0.33       0.40        0.41      0.09 

   11 Dieselcabs Euro 3 DieselcabsEuro 3      0.20       0.25        0.32      0.04 

   12 Dieselcabs Euro 4 DieselcabsEuro 4      0.15       0.12        0.16      0.03 

   13 DieselDouble bus before Euro 0 DieselDouble busbefore Euro 0      8.21       1.28      40.10      2.82 

   14 DieselDouble bus Euro 0 DieselDouble busEuro 0      6.74       0.68      27.32      2.31 

   15 DieselDouble bus Euro 1 DieselDouble busEuro 1      2.76       0.55      18.96      2.19 

   16 DieselDouble bus Euro 2 DieselDouble busEuro 2      1.71       0.28      15.69      1.26 

   17 DieselDouble bus Euro 3 DieselDouble busEuro 3      0.86       0.12      11.92      0.72 

   18 DieselDouble bus Euro 4 DieselDouble busEuro 4      0.72       0.08        8.08      0.74 

   19 DieselMinibus before Euro 0 DieselMinibusbefore Euro 0          0.92      13.50      1.38 

   20 DieselMinibus Euro 0 DieselMinibusEuro 0      1.63       0.61        9.20      1.17 

   21 DieselMinibus Euro 1 DieselMinibusEuro 1      1.26       0.28        6.05      1.03 

   22 DieselMinibus Euro 2 DieselMinibusEuro 2      0.92       0.12        5.28      0.62 

   23 DieselMinibus Euro 3 DieselMinibusEuro 3      0.65       0.08        4.01      0.33 

   24 DieselMinibus Euro 4 DieselMinibusEuro 4      0.48       0.04        2.01      0.28 

רכב/מ"ק/גרם: דוגמה של נתונ י מקדמי פליטה



תעשיי ה.2

)תעשייה כימית, יציקה, בתי זיקוק(תעשייה כבדה •

מאפיות ומכבסות (פעילות מסחרית כבדה •
)'וכו, תעשייתיות

 מבתי דפוס גדולים ומצבעות גדולותHCפליטת •

תוצאות בדיקות , תסקירים: מקורות מידע•
סקר מצאי פליטות של , נתוני צריכת דלק, בארובות

המשרד להגנת הסביבה

USEPA - של הAP-42: מקדמי פליטה•

http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html  



תחנות כוח.3

אשדוד, אשקלון, א"ת, חדרה, רלוונטי לערים חיפה•

:מקורות מידע•

נתונים ביחידות סביבתיות-

סקר מצאי פליטות של המש רד להגנת הסביבה-

תסקירי השפעה על  הסביבה-

אם אין מספיק נתונים מהמקורות שהוזכרו עד כה   -

י"חחחות סביבתיים של "דו



מחצבות.4

מסתמן כרלוונטי בעיקר לעיר חיפה•

:פליטות אבק מפעילויות•

,פיצוצים-

,חציבה-

,העמסה-

, פריק ה-

שינוע-

אחסון של חומרים  -

תנועת משאיות הובלה על דרכי עפר -

י כמויות החומרים "פליטות מחושבות באמצעות מקדמי פליטה עפ-
י אומדן נסיעות משאיות הובלה על דרכי עפר "המטופלים בשנה ועפ

13.2, 11.19פרק , AP – 42: מקור מקדמי פליטה•



מגו רים. 5

שריפת דלק להסקה : מקור הפליטות העיקרי•

ביתית  ולחימום מים

 –נתוני צריכת דלק במגזר המגורים : מקור מידע•

 או מכון הנפטס"למ

 מקדמי פליטה Xצריכת דלק שנתית = פליטות •

פרק ,  לדלק נוזלי1.3 פרק AP-42: מקדמי פליטה•

מ"לגפ 1.5



תחנות דלק. 6

)STAGE 1(פליטות מפריקת מיכליות •

 Xנפח הדלק שנפרק בשנה  = NMHCפליטות •
5.2.2.2 פרק AP – 42(מקדם פליטה 

)STAGE 2(פליטות מתדלוק מכוניות •

 Xנפח הדלק שנשאב בשנה  = NMHCפליטות •
)5.2.2.3 פרק AP – 42(מקדם פליטה 

 פנייה לחברות הדלק –נתוני פריקת ושאיבת דלק •

י מערכות "יש לקחת בחשבון הפחתת פליטות ע•
אם קיימות, השבת אידים



מוסדות. 7

אוניברסיטאות, בתי חולים•

פליטות משריפת דלק בדודי קיטור ודודי הסקה•

 מקדמי פליטהXצריכת דלק שנתית = פליטות •

 פנייה למוסד הנדון –נתוני צריכת דלק •

 לדלק 1.3 פרק AP – 42: מקור מקדמי פליטה•

מ"לגפ 1.5פרק ,  לגז טבעי1.4פרק , נוזלי



תודה


