
 איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה   
 כרמל(-)שרון      

    
 
 

 

14/05/17 

 סיכום נושא תופעת "הפס החום" 

"הפס החום" הינה תופעה המתבטאת בענן חום אורכי המשתרך לאורך עשרות ק"מ מתחנת הכוח 

 החוף.  וקך אורות רבין ולאור

,שהיא אחד מתוצרי תהליך NO)2(חמצני -מקור הצבע החום הוא בתרכובת הגזית, חנקן דו

 90-וה 80-ה כבר משנותובמנועי כלי רכב תחבורתיים. בעירה של דלקים בתחנות כוח, בתעשייה 

 ."החום הפס" תופעת של האוויר זיהום מידת את שנועדו לאמוד אקדמאיים מחקרים קיימים

ח אורות ובתחנת הכ הן קר כתוצאה מתהליכי בעירהיבעפליטת תחמוצות חנקן לאוויר מתרחשת 

ם שהופעת "פס חום" אינה מעידה מחקרים מראי. והן מתעשיות אחרות ומנועי כלי רכב רבין

עלייה חריגה בריכוז המזהמים הנפלטים מתחנת הכוח אלא מעל רמת זיהום קיצונית הנובעת 

 המייצרים פס חום הנראה לעין. גיים ייחודייםונובעת בעיקרה מתנאים מטאורול

 

ר( הנע אוויר )הכולל זיהום אווי םבה בתנאים מטאורולוגיים ייחודיים כיצד נוצר הפס החום ?

מערבה אל הים עם הרוחות המזרחיות אחר הצהריים יכול לנוע בחזרה אל קו החוף עם הרוחות 

חמצני( בקו החוף שחלקו נובע -המערביות למחרת בבוקר. התוצאה היא בהופעת פס חום )חנקן דו

התנאים המטאורולוגיים יתר על כן . עם חמצן מעל הים( NO) חמצני-חד של חנקן מהמשך תגובה

כלוא בין שתי שכבות אטמוספיריות  רלהישאוצר חמצני הנ-לחנקן הדו יםגורמהללו חודיים היי

 בשכבה דקה שאינה מתפזרת ומתקבל "הפס החום".

ריכוז המזהמים עלייה חריגה באין קשר ישיר בין הופעת ה"פס החום" ללכן משתמע מכך ש

ייחודיים  בתנאים מטאורולוגיים ההנפלטים מהארובות בתחנת הכוח והופעת פס זה תלויה בעיקר

 .לתקופה זו

)תקופת אביב(, האיגוד שב ובחן  בתקופה האחרונהשוב לאור העובדה שה"פס החום" הופיע  

הריכוזים הנמדדים מהבחינה עולה כי את תוצאות ניטור האוויר בתחנות הניטור. בתקופה האחרונה 

ם ריכוזים גבוהים של מזהמים בעת היו נמוכים מהתקנים המקובלים על פי חוק ולא הראו קיו

 הופעת הפס החום.
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 לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל  איגוד ערים-ניטור איכות אוויר ופליטותמערך 

ושאר מארובות תחנת הכוח אורות רבין  האוויר זיהום פליטות על ופיקוח האיגוד מבצע מעקב

 6ברציפות בזמן אמת, בממוצע  המתבצע בארובות רציף נתוני ניטור אמצעותבתעשיות פולטות 

של מצב סביבתי בשבוע. בנוסף, האיגוד מבצע ניטור רציף  ימים 7ביממה,  שעות 24דקותי , 

 ניטור תחנות 16של  רשת באמצעות על הקרקע בסמוך לבתי מגורים ולתושבים, איכות האוויר

גוד נערכת על בסיס האי ל ידי ע הנתונים ובקרת הניטור הפעלת תחנות .רציפותאוטומטיות  אוויר

 בהתאם לדרישות והנחיות המשרד להגנת הסביבה. יומי, 

( www.sc-sviva.orgהאיגוד ) באתר אמת, זמינים זמן ונתוני ארכיון האוויר, נתוני איכות נתוני

 (.www.svivaaqm.netארצי) ניטור מערך–להגנה"ס  המשרד ובאתר

 

 

 בברכה,

 ויר         ואגף א–יועצת בכירה  -בלה בן דוד

  אוויר ושפכיםמעבדות אגף  ראש -ד"ר נורית שחם ולדמן

 

http://www.svivaaqm.net/

