
כרמל–איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון 

הפחתת פליטות  תוכניתסטטוס 
אורות רביןכחמתחנת 

2017יוני –הצגה למועצת האיגוד 



5סטטוס יחידה 

הסתיים פרויקט הפחתת הפליטות  1.6.2017בתאריך 

5חמצנית ביחידה -של תחמוצות חנקן וגופרית דו

דרך הארובה החדשה עומדות בריכוזים החדשים  5הפליטות מיחידה 

הנדרשים בהיתר הפליטה  

התקנת האמצעים  לפנינדרשים ריכוזים
5+6ביחידות 

ת"מק/ג"מ

התקנת  אחריריכוזים נדרשים 
5+6האמצעים ביחידות 

ת"מק/ג"מ

1380150גופרית דו חמצנית

1300150תחמוצות חנקן

5020חלקיקים



(  5יחידה )חמצנית בארובה -השוואת ריכוזי גופרית דו
לפני ואחרי התקנת אמצעים להפחתת פליטות
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לפני ואחרי התקנת הסולקנים  , בשני תאריכים, באורות רבין5' מיחידה מס[  ק"מ/ג"מ]SO2השוואת פליטות : 4' ציור מס

`

,  05.06.2017, מהארובה החדשה, כיוםSO2פליטות 
לאחר הפעלת הסולקנים, 5' יחידה מס

,  05.06.2016,  לפני שנה, מהארובה הישנהSO2פליטות 
לפני הפעלת הסולקנים, 5' יחידה מס



לפני  ( 5יחידה )תחמוצות חנקן בארובה השוואת ריכוזי 
ואחרי התקנת אמצעים להפחתת פליטות
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לפני ואחרי התקנת אמצעים להפחתת  , בשלושה תאריכים, באורות רבין5מיחידה NOxהשוואת פליטות תחמוצות חנקן  : 5' ציור מס
(SCR-אמצעים ראשוניים ו) פליטות 

לפני  22.8.2014ריכוזי תחמוצות חנקן בארובה הישנה בתאריך 

אחרי 26.3.2016ריכוזי תחמוצות חנקן בארובה הישנה בתאריך 
NOxהפעלת אמצעים ראשוניים להפחתת פליטות

אחרי  18.10.2016ריכוזי תחמוצות חנקן בארובה הישנה בתאריך 
NOxלהפחתת פליטותSCR-הפעלת אמצעים ראשוניים ו



6סטטוס יחידה 
ז"לופעילותשלב

, הנעה בשמן קל, הפעלת מניפותהנעת הדוד
הרצת טורבינה  ,הנעה בשמן היסק

לרשתוסינכרון

5.6.17עד 26.3.17
המתוכנןז"בלודחיה של חודש 

והמאושר עקב תקלה 
בטורבינה  

5.6.17הכנסה מדורגתמעבר לפחם

הפחתה ראשוניים אמצעי
לתחמוצות חנקן

2017במהלך חודש יוני כיול המערכות

מדורגת של המערכת  הכנסהSCRמערכת 
וכיוליםלעבודה 

2017במהלך חודש יולי 

FGDהזרמת גזים לFGD- 2017במהלך חודש אוגוסט 6יחידה

אינטגרציה  , FGDשל כיוליםכיול סופי
ובדיקות בעומסים שונים כולל עומס  

גבוה

15.10.17כיול סיום
בקשה לדחייה עד  הוגשה)

(לאמצע חודש דצמבר



לשימור1-4הכנסת יחידות 
מטרה

ושמירה על היכולת 1.6.2022הפעילות השוטפת של היחידות לא יאוחר מיום הפסקת 
בישראלבמצבים שיגרמו להפסקה באספקת החשמל להפעלתן 

תנאים להפסקה

 בנית שני  –אורות רבין או בסביבה הקרובה טבעי באתר יכולת גנרציה חלופית בגז
.מים"מחז

 מאגרי גז בלתי תלוייםשלושהשל לחוףחיבור.

 תקציב לפרויקטאישור

הנחות יסוד לשימור

  היחידות יהיו זמינות לייצור בחירום בהתראה של שבועיים לשתי יחידות וחודש לארבע
.היחידות

 אחת לחצי שנה הפעלת יחידה למשך שבוע בעומס ביניים עד  –בדיקת כשירות
.בפחם, עומס מלא

 2032-2034גריטת היחידות מתוכננת בשנים.

../תחנת כח אורות רבין/20160930122614 pdf נייר הבנות יח' 1-4 חתום.pdf
../תחנת כח אורות רבין/דרישה להשלמות תכנית שימור 1_4_23052017.pdf


(המשך)לשימור 1-4הכנסת יחידות 

פעולות נדרשות לפני השבתת היחידות

 (או פרטיותי"חח)מים"מחז2הקמת

 ו"ק161ו וקווי "ק400הקמת קווי מתח גבוה

מעליות, ממגורות פחם, ציוד, מיכלים, שיפוץ וצביעת מבנים

קנית דוד עזר וציוד חימום וייבוש

החלפת מערכות בקרה

השפעות סביבתיות

פארק נחל חדרה

 מרוכזות ליםתמלחותהזרמת

 לא צפוי שינוי בכמות המאוחסנת–אחסנת פחם

שינוי בקו החוף



השוואת ריכוזי פליטה ביחידות פחמיות וטורבינות  
גז השורפות גז טבעי

(קיטוריתיחידה )פחם 
ו תרמי"מ300למתקנים מעל 

BATעם התקנת אמצעי הפחתה 

[ת"למקג"מ[

(מ"מחז)גז טבעי 
ו תרמי"מ300למתקנים מעל 

[ת"למקג "מ]

100-20050ערכי פליטה לתחמוצות חנקן
(BAT)ראשוני עם אמצעי הפחתה

-ערכי פליטה לגופרית דו
חמצנית

100-20010

5-205חלקיקים


