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 באלול תש"ף כ'

 20-313 :סימוכין

 TO-15התייחסות האגף לממצאי אקרולין בבדיקות גז קרקע בשיטה נדון: ה
 

 #Acrolein, CASאקרולין (מיקורג'/מ"ק) של  10אותרו ריכוזים (עד TO-15 במספר אנליזות לגז קרקע בשיטת 
במגורים  )Indoor Inhalation( לנשימה תוך מבניתמותר מבוסס הסיכון הסף ריכוז זה גבוה מריכוז ).  107-02-8

ביחס  לא נמצאה אחידות בדיווחי המעבדותשלנוכח העובדה מיקורג'/מ"ק, בהתאמה).  7.01ו  2.8ובתעשייה (

סקירת ספרות מקצועית  ,ואקולוג GOLDER הייעוץ תוחברשל  עאגף קרקעות מזוהמות ערך, בסיו ,למזהם זה
 .בפרט מזהם זה בסביבה ובדגימות גז הקרקע להמצאות מקוראת הלהבין  במטרה

 
כגון  )אנטרופוגניכתוצר פעולות ידי האדם ( רבאווימרבית האקרולין נמצא בעיקר על פי הספרות המקצועית, 

חימום שמן בע"ח ו שימוש וייצור של חומרי הדברה, בעירה של סיגריות)תהליכי בעירה (החל מבעירת דלקים ועד 
אגף ניטור אויר של  במספר ערים, נמדדו ע"י 2017שבוצע בישראל בשנת בניטור אויר  בטמפרטורות גבוהות. צמחיו

על פי  גבוהים מסף הריכוז המותר. ריכוזים אלו אקרולין מיקרוג'/מ"ק 0.9עד  ריכוזים שלהמשרד להגנת הסביבה 
 .)מיקורג'/מ"ק 0.11( חוק אויר נקי

 
שכיחות כן, ההנחה היא שועל  בקרקעותשעות  30-100נע בטווח שבין בקרקעות  של אקרולין זמן מחצית החיים

מהסף  ריכוזים גבוהיםבבדיקות גז הקרקע אותרו  מרכז הארץבמספר אתרים ב, כאמור .בקרקע נמוכהמזהם זה 

מעקב אחר יציבות בדיווחו ש) Health Canadaוארגון הבריאות הקנדי ( USEPAה בסקר הספרות עלה ש .המותר

. מגמה זו נמצאה )Holding Timeכתלות בזמן ההמתנה ( ועליה בריכוז הסתמנה בקניסטרים, מזהם זה ריכוז

מיקורג'/מ"ק  12 עד שינוי מרבי שלעם אופיינה ו) Summa & Siloniteשני סוגי קניסטרים (בדוגמאות שנלקחו מ
 .הדיגוםימים מ 0-21 ביןנע המתנה ש זמןשל בטווח 

 
 הלן:להינן כד לגבי אנליט זה לאור הנ"ל, הנחיות אגף קרקעות להמשך עבודה

 המעבדות נדרשות להמשיך ולדווח את ריכוזי האקרולין הנמדדים בקניסטרים.  .1
האנליזה רצוי לצמצם ככל הניתן את זמן להימנע מריכוזי אקרולין העולים בתלות ההמתנה עד בכדי  .2

 השהות בין הדיגום לאנליזה.
 מטמנות בהן קיים פוטנציאל להמצאות בעירות מקומיותלהאתר  תסקר היסטורי יש לבדוק קירבבמסגרת  .3

ת ובקרביחס לערכי הסף מבוססי סיכון ואלו נדרש להתייחס לריכוזי האקרולין  במקרים. בתת הקרקע
 . איכותה

מיקרוג'/מ"ק  12, ריכוז של עד ם בהם יש חשד לבעירות תת קרקעיותלאזוריסמוכים  שאינםבאזורים  .4
 יתקבל כלא חריג. 

 ההייתהאנליזה מדיווחי המעבדה, תוצאת בחלק  שכןהמעבדה  דוחותקריאה נכונה של חשוב להקפיד על  .5

-MRL( מעבדהשל ה הדיווחסף ל מתחתאך  אומנם גבוהה מערך הסף המותר לנשימה תוך מבנית 
Minimum Detection Limit( וכן זה התוצאה שדווחה אינה בטווח הדיווח הוודאי של השיטה כ. במקרה

 . לריכוז הסף המותר השוואה ברתאינה 
 להקפיד להרחיק קניסטרים ממקורות עשן. .6

 בברכה,

 

 חני עבדת ד"ר
 ממונה סקרי סיכונים

 קרקעות מזוהמות ודלקיםשפכי תעשייה, 
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