
 פיצוץ בקו סניקה ביציאה מתחנת שאיבה לביוב

 כנס היבטים סביבתיים

20.12.11 



 תחנת השאיבה נווה רום

בו מגדלים , ממוקמת במערב רמת השרון בתוך אזור חקלאי
 בעיקר ירקות למאכל

 ק ביום"מ 4000-מנקזת כ 

מתחברת לנקז , בקרבת התחנה תעלת ניקוז הסולקת מערבה
 נתיבי איילון ומשם לים

 פלדה ואזבסט" 20צינור בקוטר  -קו הסניקה של התחנה 

 בדיווח על פיצוץ בקו ( 2.1.11)התחלת האירוע ביום ראשון
 הסניקה  



 5כביש 

 הכפר

 הירוק 

לכיוון הסינמה  
 סיטי

 תחנת שאיבה

 צילום אוויר



 



 הערכת מצב

המשמעות הפסקת פעילות  , יש להתארגן לתיקון הפיצוץ
 שעות לפחות 24-תחנת השאיבה ל 

  צינור הפלדה מבוטן בקיר בטון של בור הסניקה ומשם
חשש לפגיעה . מתחבר לצינור אזבסט בתוך השטח החקלאי

 בצינור אזבסט

  כמות השפכים הצפויה לא מאפשרת להשתמש בפתרון
 מקובל של הגלשה לתעלת ניקוז לעבר נתיבי איילון



 בור הסניקה והפיצוץ

 



 החלטות הנהלה

הביוב לא יוזרם בתעלת הניקוז  , למניעת מפגע סביבתי
וצפויים  , לאיגום באזור המחנות מכיוון שתעלה זו פתוחה

 גשמים

 ק"מ 3000בניית מאגר חירום בצמוד לתחנה בנפח של  ,
 בהסכמת בעל הקרקע ותשלום פיצוי על פגיעה ביבול 

  העבודה תתבצע בצוותים כפולים להקטנת זמן ההשבתה של
 שעות ברציפות 24ותמשך , התחנה



 תעלת הניקוז בעת ביצוע העבודות

 



 המאגר הזמני

 



 סדרת פעולות

 שיתוף פעולה מלא עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד
 הבריאות וקבלת אישורים על התוכנית שנקבעה

הובא ציוד שאיבה וביובית למניעת גלישה בלתי מבוקרת 

 הועמד ב–STAND BY שלא הופעל , ציוד קוטל ריחות
 (עבודה מהירה וגשם שוטף)לבסוף 

בלי , הצינור הסדוק נשלף בדחיקה והוחלף בצינור חדש
 לגעת בקיר הבטון

 



 החלפת הצינור והחדרתו לקיר

 



 ניהול האירוע

האירוע נוהל כאירוע חירום 

  שיתוף פעולה מלא עם כל הנוגעים בדבר אפשר ניהולו בלא
 תקלות ארגוניות

היועץ  , החקלאי השכן, עיריית רמת השרון, קבלנים
 הרשויות וחברת הביטוח, המשפטי

 הסיבה לפיצוץ -בחקר האירוע: 

           הלמי מים ואוויר בקו שלא טופלו בעבר 

            סוגי צינורות   2תזוזת קרקע וחיבור 



 ....לבסוף

 שעות של עבודה רצופה 48-ההכנות נמשכו כ 

 19:00הופסקה פעולת התחנה ובשעה ( יום ג )11:00בשעה  
 הופעלה מחדש והקו החל לפעול

למחרת נשאב הביוב ממאגר החירום חזרה לתחנה  ,
 באמצעות משאבה ניידת ונמשך יומיים

חסמנו את הדרך למשך כל זמן האירוע, מטעמי בטיחות 

 נמשכה זמן רב  (  לחקלאי )החזרת מצב לקדמותו במאגר
 מהמתוכנן עקב ירידת גשמים

 



 תוצאה

 האירוע הסתיים  

ללא כל מפגע סביבתי, 

 ללא הזרמת שפכים גולמיים למערכת הניקוז, 

ללא הזרמת שפכים גולמיים לסביבה החקלאית. 

 


