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 27/02/2017
א'אדרתשע"ז 

לכ'גב' נורית שטרוק, 

ס.מנהלמחוזחיפהוהמתכננתהמחוזית 

הנדון :חוו"ד – שימוש בקונדנסט ממאגר לוויתן כחומר גלם בבז"נ

א .פרטי המומחה:
שם המומחה :ד"ר צור גלין
מקום עבודה :אגףאיכותאווירושינויאקלים,המשרדלהגנתהסביבה.

הצהרה:
אני החתום מטה נתבקשתי על ידי המתכננתהסביבתיתשלמחוזחיפהבמשרד להגנת הסביבה לחוות דעתי
המקצועית בעניין שימושבקונדנסטכחומרגלםבבז"נ .
אנינותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב,שלעניין הוראות החוק
הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט ,דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדותבשבועה
שנתתי בבית המשפט .

ב .ואלה פרטי השכלתי:
1979-1982-תוארראשון,אוניברסיטההעברית,הפקולטהלחקלאותברחובות,המכוןלקרקע 
ומים. 
1982-1986-תוארשני,אוניברסיטההעברית,הפקולטהלחקלאותברחובות,המכוןלקרקע 
ומים.(מנחה:פרופ'אריהזינגר,תזה:שינוייםכימיים,פיסיקלייםומינרלוגים 
בטוףלפיליכתוצאהמשימושאינטנסיביכמצעגידולבחממות) .
1982-1986-תעודתהדרכה,אוניברסיטההעברית,הפקולטהלחקלאותברחובות,המחלקה 
לחינוךחקלאי .
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1987-1992-תוארשלישי,האוניברסיטההעבריתומרכזוולקניהמכוןלקרקעומים,המח' 
לכימיהאורגניתושארייתית,(מנחים:ד"רברונוירוןוד"רזאבגרסטל,תזה: 
שינוייםכימייםופיסיקלייםבתערובתפחמימניםבקרקע,כתוצאהמתהליכינידוף) .


ג .ואלה פרטי ניסיוני:
עבודה:
:1992 - 2012מנהלהיחידההסביבתיתברמתחובב .
2012-:2002מרצהבתוכנית ,MPHפקולטהלרפואה,אוניברסיטתבןגוריוןבנגב.(קורס 
תברואתהמיםוהשפכיםוקורסאיכותהאווירובריאותהאוכלוסייה) .
2012-הווה:ראשאגףאיכותאווירושינויאקלים,המשרדלהגנתהסביבה .
התנדבות :
2012-:2005חברבארגוןנגבברקיימא,משנת2008חברהנהלה 
2012-:2010חברבצוותהיגוי"תסקירהשפעהעלהבריאותמטרופוליןבארשבע" 
פרסים :
1990-Moriah Foundation for outstanding achievement by a doctoral candidate
2010-נגבברקיימאואוניברסיטתבןגוריון,ציוןלשבחליחידההסביבתיתבמועצההתעשייתית 
רמתחובב .

ד .וזאת חוות דעתי:
 .1כללי -חיבורקוהקונדנסטמקידוחלוויתן לבתיהזיקוקחייבלהיותמערךשאינוכוללאחסוןולכןלאיגדיל
אתפליטת המזהמיםלאוויר. גםהתערובתשנוצרתלאחרערבובביןשניהנוזליםצריכהלהיותתערובתשלחץ
האדיםשלהלא יהיהגבוה מלחץהאדיםשלנפטגולמי.חוותהדעת הנוכחית מבוססתעלמסמך שהכינהחב'
נובל אנרג'י :"פרויקט לוויתן פרשה טכנית מערכת פינוי קונדנסט" מה 30 -אוקטובר  2016(להלן "פרשה
טכנית") .לצורך חוו"ד נעזרתי בשרותי חב'  ,DHVאשר בחנו את התרחישים השונים וכן את הפרשה הטכנית
שהוגשה. 
אשתהמקצועשלחב'נובלאנרג'יעמהעמדתיבקשרהיאהגב'איריסשמרשכהנהכראשאגףאיכותאווירושינוי
אקליםעד.31/12/2011
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 .2הקונדנסט והטיפול באסדה– הקונדנסט הינוהמקטעהנוזלישנמצאבגזהטבעיהמופקמהקידוח.הקונדנסט
מחומם על האסדה ,במטרה להוציא ממנו את הגזים הקלים (  C4 )C1-ולהחזירם למקטע הגזי .טיפול זה
בקונדנסטנקרא"ייצובהקונדנסט"וגורםלדילולהתערובתמגזיםקליםובהכרחירידהבלחץהאדיםשלה. 
תערובת הקונדנסט לאחר הייצוב עשירה במקטע הבינוני ( )C5-C20ומהווה בסיס טוב לזיקוק תוצרים .העדר
פחמימנים כבדים תקטין את ההשקעה האנרגטית בזיקוק (הפחתה בפליטת תחמוצות חנקן) והן את פליטת
החלקיקים. 
הקונדנסט לאחר שעבר את הטיפול מוזרם בצנרת אל החוף ומשם במערכת צנרות לבז"ן .חלופה של הזרמה
לטרמינל קרית חיים של תש"ן ,כמצוין בסעיף  4להלן ,הוצגה בפרשה הטכנית אך לא פורטה ,לכן חוו"ד אינה
מתייחסת אליה .אך ככל שמדובר בחלופה שמחייבת אחסון ,החלופה לא תאושר .בפרשה הטכנית כמו גם
בהסברים שניתנו בע"פ ,לא נדרשים ולא מתוכננים הקמת מתקני טיפול בקונדנסט נוספים ביבשה מעבר לאלו
המתוכנניםלהיבנותעלהאסדה .
 .3כמויות הקונדנסט הנוצר  -בהתאם למאפייני ההפקה הצפויים של הגז הטבעי ,מוערכת כמות הקונדנסט
המופרדתמהגז ע"ג האסדה בהיקף ממוצע של כ  2,500-חביות ליממה(400מ"ק/יממה).עםסטיותאפשריותשל
20%מערךזה .
 .4נפח אחסון לחרום – בעברתוכנןנפחאחסוןלמצבחרוםבאתרחגית( 10,000מ"ק)אשרהספיקל 25-ימים
(סעיף 3.2עמ' 8בפרשההטכנית) .בשיחהבע"פעםנציגתהמפעלנאמרכיחב'נובלאנרג'יאינהמעוניינתלבנות
אתמיכלהחרום.נפחהאחסוןלחרוםשעלהאסדהמצומצםויספיקליומיים.נפחזהלאמוצגבפרשההטכנית
וצוייןבע"פע"ינציגתנובלאנרג'י .

 .5החיבור הפיזי-בפרשההטכניתמצויניםשנימתוויםלהובלתהקונדנסטלבז"ן:
א.באמצעותצנרת"6ייעודיתמהאסדהביםועדלבז"ן(עלהכרמלדרךאזורמפערהקישון) .
ב .באמצעות  צנרת קצא"א המוליכה נפט גולמי ממסוף אשקלון אל חוות המכלים של תש"ן בקריית חיים
ומשםלבז"ן. 
חוות הדעת מתייחסת למתווה הראשון בלבד (באמצעות צנרת " 6ייעודית מהאסדה בים ועד לבז"ן) ,שכן ,לא
הוצגופרטיםלחלופההשניהבכלהקשורלחיבורביןקוקצ"אאלביתהזיקוק .
חשוב לציין שחלופה השנייה מתייחסת לאפשרות של אחסון בחוות תש"נ קריית חיים .כפי שיפורט בהמשך
אחסוןהקונדנסטעלוללהביאלעלייהבפליטתהבנזן,לכןבהתאםלעמדתהמשרדלהגנתהסביבהלאניתןלאשר
אחסוןשלקונדנסטבחוותתש"נבקריתחייםגםכתערובתעםהדלקהגולמי .
במתווה הראשון נוזל הקונדנסט מוזרם לצינור הנפט הגולמי ( בתחום בית הזיקוק ) במינון קבוע ,באמצעות
חיבורשלצינורהקונדנסטובלילתוישירותלצינורהמובילנפטהגולמיהמגיעלביתהזיקוק. 
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החיבור (פרט מתוך תרשים עמ'   12בפרשה הטכנית) של צינור לצינור מבטיח שלא יהיה אחסון של קונדנסט
במכלים .עלפיהמסמך,טווחריכוזיהקונדנסטבנפטהגולמייהיה 1-3%ובמקרהקיצוןיכוליםלהגיעל.4%-
בהתאםלתרחישיםשהוצגוואשרהתייחסולריכוזשל,3%החוו"דתתייחסלריכוזזה.לפיכך,אחוזהקונדנסט
שיאושרלבלילהלאיחרוגמ .3%-

 .6נדיפות- הפרשההטכניתמבצעתהשוואהביןריכוזיהתרכובותהקלותשלהקונדנסטלביןאלושלשניסוגים
של נפט גולמי קל (המקרה המחמיר בעל נדיפות גבוהה יותר) .להלן השוואה של הרכב הגזים הקלים בין
הקונדנסטלביןנפטגולמי:
לוויתן 

תרכובות (אחוז תמר 
נפחי) 

נפט

גולמי נפט גולמי תערובת

אזרביג'אן 

סינטטית 

 C1-C3

 0.075

 0.06

 0.23

 0.27

Isobutan

 0.057

 0.06

 0.2

 0.82

 n-Butan

 0.068

 0.12

 0.66

 2.68

מההשוואה ניתן ללמוד שככלל שמדובר בתרכובות הקלות ,ריכוזן בקונדנסט נמוך מזה שבנפט הגולמי הקל.
התרחישים שהתקבלו ונבדקו ע"י יועצי המשרד חב'  ,DHVמצביעים על הפחתה בנדיפות כתוצאה מבלול של
הקונדנסטבנפטהגולמי .
להלןהשוואהביןלחץהאדיםשלנפטגולמילביןהקונדנסט :
Crude Oil and

Properties

Crude Oil

Condensate
7.20

7.23

]Average Organic Liquied Density [lb/gal

60.0

59.9

Vapor molecular weight

2.57

Vapor pressure at daily avg. liq. Surface temp. 2.67
*][psia

530

530

]Liquid Bulk Temperature [R

 .8כניסה למתקן הזיקוק – לאחר הבלול בצינור בתחום בתי הזיקוק מגיע הקונדנסט למגדל הזיקוק יחד עם
הנפט הגולמי (כאמור,בריכוזשלעד 3%מהנפטהגולמי).לאחרתהליךהזיקוקהןהנפטהגולמיוהןהקונדנסט
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מופרדיםלתזקיקים.בנפטהגולמיישאחוזגבוהיותרשלתרכובותכבדותמאדבהשוואהלקונדנסט,לכןתידרש
אנרגיהגבוההיותרלהפרדתתרכובותאלומהנפטהגולמיבהשוואהלקונדנסטשלהפרדתמרכיביונדרשתאנרגיה
פחותה.השקעה פחותה של אנרגיה תפחית גם את פליטת המזהמים.כל תוצרי מגדל הזיקוק מנותבים לתהליכי
המשך.מרכיביהקונדנסטיצטרפולמרכיביהנפטהגולמיויוזרמולמתקניםהייעודיים.מרכיביהקונדנסט יוסיפו
בעיקרלתזקיקיםהבינוניים(בנזיןוקרוסין)ולאלתזקיקהקל(גפ"מ)ולתזקיקיםהכבדים(מזוט,אספלט,פטקוק
וכו') .
ראוי לציין שהאחוז הנמוך מאד של הקונדנסט (עד  )3%בנפט הגולמי לא יאפשר מדידה  בפועל  של הפחתת
התשומההאנרגטית .

 .9גידול בכמות הנפט המזוקק – בית הזיקוק מוגבל ביכולת הזיקוק בהתאם לכמויות הנפט הגולמי שדווחו
בבקשה שהגיש לצורך קבלת היתר הפליטה ( 10.4מליון טון/שנה) .לכן ,אם תוספת הקונדנסט תגרום לחריגה
מכמותזאת,ביתזיקוקיאלץלצמצםאתזיקוקהנפטהגולמיעלמנתלהישארבתחוםהזיקוקהמותר. 

 .10הימצאות הבנזן בקונדנסט–מכללמרכיביהנפט,הבנזןנחשבכמסוכןביותרעםהשלכותקשותעלבריאות
האדם.קונדנסטהמופרדמהגזהטבעימכילבשלבהראשוניתרכובותפחמימניותבטווחשל.C2-C20הבנזן()C6
מהווה  0.1-2%מהקונדנסט ,הגזים הקלים ( )C1-C4מהווים  40-60%מהקונדנסט ומוצאים בתהליך הייצוב על
האסדה .לאחר תהליך הייצוב אחוז הבנזן גדל לטווח של  -5% 0.25מתערובת הקונדנסט .לשם השוואה ,בנפט
הגולמיאחוזהבנזןנעבטווחשל.0.1-2%
עקרונית,בתמיסהאידיאלית,הנדיפותשלתרכובתמומסתתגדלבמתאםחיובילריכוזה בתמיסה.בתמיסהלא
אידאליתהמתאםאינוקוויאךעדייןמצייתלכללשגידולהמקטע(במקרההנדון– בנזן)בתמיסה,יכתיבגידול
בנדיפות.במקרהשלקונדנסט,עליה בריכוזיהבנזןבתמיסהמכתיביםגםעלייהבפליטות .לפיכך,עלמנתלמנוע
פליטתנוספתשלבנזןלאיינתןאישורלאחסוןהתערובת-נפטגולמיוקונדנסט.


המלצות
 .1מתקני טיפול – מקובלת הקביעה כי מתקני טיפול ימוקמו על האסדה ומשם יוזרם הקונדנסט לבתי הזיקוק.
לאחרהבלולתטופלהתערובתבאופןזההלטיפולבנפטהגולמי.
המלצה  -לא יאושרו מתקני טיפול נוספים על החוף
 .2הימצאות בנזן בקונדנסט – אחוזהבנזןבקונדנסטהואגבוהפי2.5בממוצעבהשוואהלאחוזהבנזןבנפטהגולמי.
במקרהקיצון יכולהפליטתהבנזןבקונדנסטלהגיעלעדפי.50מצדשני,כפישפורטבסעיף 5לחוו"דישירידה
מסוימתבנדיפותשלהתערובת.בנסיבותאלולמרותשהנדיפותהכלליתשלתערובתהנפטוהקונדסנטתרד,כפי
שניתןלראותעלפילחץהאדים,פליטתהבנזןמהאחסוןעלולהלהיותגבוההיותר.
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לאור עמדת המשרד להגנת הסביבה לפיה לא יתאפשר גידול בפליטות מזהמים ,לא ניתן לאשר אחסון של
קונדנסט(כוללכתערובתעםנפטגולמי)בחיפה,זאתעקבהחששלעלייהבפליטתהבנזןמהאחסון. 
הפתרוןהואהזרמהישירהשלהקונדנסטלמתקןההפרדהבבז"נללאאחסוןבינייםבמפרץחיפה.
המלצה -הזרמת התערובת עם  3%הקונדנסט תהיה ישירות לבז"ן ,למתקן הזיקוק .אין לאפשר אחסון של
קונדנסט במכלי חוות תש"ן או בבז"ן.

 .3נפח אחסון לחרום – ישלעמודעלקיוםשלנפחהאחסוןלחרוםבכמותשהוצגהבפרשההטכנית( 10,000מ"ק).
העדרנפחאחסוןלחרוםלאיאפשרלעמודבערכיהבלול()3%בגללהסטיותבכמויותהקונדנסטהמופקוכןעקב
השינוייםבקצביזרימתהנפטהגולמימתש"ן.
המלצה-חיוב חב' נובל אנרג'י לאחסון בנפח של  10,000מ"ק באתר חגית .המכל יאובזר באטם כפול ,גג קבוע ,גג
צף ומערכת אסוף וטיפול בגזים שתאושר ע"י הממונה.

 .4חיבור צנרת הקונדנסט  -חוו"ד התייחסה רק לחיבור ישיר של צנרת הקונדנסט לצנרת הנפט הגולמי בתחום
הבז"ן.חלופהשנייהשלכניסהדרךחוותהמיכליםטרמינלקרית חייםשלתש"ןאשרמוזכרתבפרשההטכנית
אך עבורה לא בוצעו תרחישים ,מחייבת הקמת מיכל של קונדנסט או בילול אל תוך מיכלים קיימים .כאמור
חלופהזואינהמפורטתבתרחישיםשהוגשובפרשההטכנית(בלולשלעד3%קונדנסטבנפטהגולמי).
ראוילצייןשכלחלופהשתאפשראחסוןשלקונדנסטאותערובתקונדנסטעםנפטגולמילאתאושר ע"יהמשרד
להגנתהסביבה.
המלצה – אישור של הולכת הקונדנסט מהאסדה או מנקודת הנחיתה בחוף רק בחיבור ישיר באמצעות צנרת
ייעודית לקונדנסט לצנרת הנפט הגולמי בתחום המפעל (ללא אחסון).
 .5בלול–התרחישיםהוגשועבורבלולשל3%קונדנסטבנפטגולמיוחוו"דמתייחסתלערךזה.
המלצה  -הבילול יוגבל ל 3%-קונדנסנט בנפט גולמי.

 .6בקרה –עמידהבדרישהשלבלול3% מחייבתהתאמהביןקצביההזרמהשלהנפטהגולמיושלהקונדנסט.חברת
נובלאנרג'יצריכהלווסתאתהזרמתהקונדנסטכךשלאיעלהעל.3%
המלצה – חיוב חב' נובל אנרג'י במערכת בקרה שתקבל את נתוני הזרמת הנפט הגולמי ,ותזרים בהתאם את
כמויות הקונדנסט הדרושות על מנת לא לחרוג ממגבלת הבלול .על חברת נובל אנרג'י להגיש התחייבות של בז"ן
להעברת מקוונת של נתוני הזרימה לחב' נובל אנרג'י לצורך עמידה בדרישות הבלול.
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אגף איכות אוויר ושינוי אקלים

מסמכים מצורפים:
 .1פרויקט לוויתןפרשה טכניתמערכת פינוי קונדנסט,מה 30 -אוקטובר . 2016
 .2חוותדעתעלההשפעהעלהפליטהלאווירמהוספתקונדנסטמיוצבלמכליאחסוןנפטגולמי(חב' DHV MED
בע"מ,מה13/12/2016
























בברכה ,

ד"רצורגלין 
ראשאגףאיכותאווירושינויאקלים 



העתקים:
מרישראלדנציגר,מנכ"להמשרדלהגנתהסביבה 
גב'שולינזר,סמנכ"ליתבכירהלתעשיותורישויעסקים,המשרדלהגנתהסביבה 
מרשלמהכץ,מנהלמחוזחיפה,המשרדלהגנתהסביבה 
גב'רעותרבי,מנהלתתחוםזיהוםממקורותאנרגיה,המשרדלהגנתהסביבה 
מרגיאלסט,מרכזצוותהיתרים,אגףאיכותאוויר,המשרדלהגנתהסביבה 





ק .הממשלה דרך מנחם בגין ,125תל אביב  67012טל'  03 -7634498פקס 03 -7634500
levanak@sviva.gov.il





