קבוצת בזן – הודעות עדכון
הודעה מיום 13.08.2018
מחר ,יום ג'  ,14/8/18תבוצע פעילות תחזוקתית מתוכננת של הקבוצה ,אשר תיתכן שתגרום
לפעילות ערה בלפיד.
הודעה מיום 08.08.2018
במהלך הימים הקרובים מתוכננת הפעלה הדרגתית של אחד ממתקני הקבוצה ,במהלכה תיתכן
פעילות לפיד מוגברת מעת לעת.
הודעה מיום 06.08.2018
החלפת חלקים באחד ממתקני הקבוצה ,במסגרת עבודת תחזוקה שוטפת ,צפויה לגרום עליה
בריכוזי תחמוצות החנקן במהלך היום.
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קבוצת בזן – הודעות עדכון
הודעה מיום 06.08.2018
החלפת חלקים באחד ממתקני הקבוצה ,במסגרת עבודת תחזוקה שוטפת ,צפויה לגרום עליה
בריכוזי תחמוצות החנקן במהלך היום.
הודעה מיום 05.08.2018
במסגרת העבודה השוטפת במתחם בזן התרחש אירוע של דליפה במיכל אמוניה קטן ,המגודר בתוך
מתחם בטון ממוגן .האירוע דווח לרשויות ומטופל כעת ע"י כל הצוותים המקצועיים הרלוונטיים של
הקבוצה .האירוע אינו מהווה סיכון סביבתי.
עדכון :האירוע טופל מיידית ע"י צוותי בזן והסתיים תוך זמן קצר מאוד.
הודעה מיום 02.08.2018
בעקבות תקלה במתקן האתילן בכרמל אולפינים ישנה פעילות לפיד ערה .הלפיד ,שהינו אמצעי
בטיחותי וסביבתי ,פועל בטכנולוגיה מיטבית ושורף את הגזים שמנותבים אליו בגובה רב.
עדכון :בסביבות השעה  11:15נעצרה פעולתו של דוד קיטור ,שגרמה להפסקת פעילות מדחס
במתקן המונומרים .הפסקת המדחס הביאה להזרמה מוגברת של גזים ללפיד.
הודעה מיום 01.08.2018
במהלך הערב מתוכננת תחילת הפעלה של אחד ממתקני הקבוצה ,במהלכה תיתכן פעילות לפיד
מוגברת.
הודעה מיום 26.07.18
עקב תקלה באחד הדוודים במתחם הוא נסגר והופעל לאחר מספר שעות .במהלך ההפעלה ארעה
חריגה בפליטת תחמוצות חנקן.
הודעה מיום 25.07.18
במסגרת עבודות תחזוקה באחד ממתקני הקבוצה תתבצע פעולה (באמצעות קיטור) הכרוכה בעליה
במפלס הרעש ,שאינו צפוי לחרוג מגבולות המתחם.
www.bazan.co.il
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קבוצת בזן – הודעות עדכון
הודעה מיום 22.07.18
בעקבות תקלה באחד ממתקני בזן תיתכן עליה בפליטות תחמוצות החנקן במהלך הטיפול בתקלה.
הודעה מיום 22.07.18
בשל תקלה באספקת החשמל ,אחד ממתקני הזיקוק במתחם בזן פסק מלפעול במהלך שעות הבוקר.
בעקבות הפסקת העבודה צפויה פעילות לפיד במהלך השעות הקרובות .עדכון להודעה :במסגרת
הפעלת המתקן מחר תיתכן פעילות מוגברת של לפידים.
הודעה מיום 16.07.18
מתקן ה ,RTO-המטפל בפליטות אתילן בכרמל אולפינים ,פסק מלפעול למשך כשעתיים בשל תקלה
בזרם החשמל .התקלה טופלה והמתקן פועל.
בשל תקלה באחד ממתקני בזן נצפתה פעילות לפיד למשך זמן קצר .הלפיד משמש כאמצעי בטיחותי
וסביבתי ופועל בטכנולוגיה יעילה ומיטבית.
עדכון :התקלה טופלה והסתיימה
הודעה מיום 16.06.18
החל מיום שבת בערב ( )16/6תיתכן פעילות מוגברת של לפידים במתחם בזן בשל הדממת מתקנים
במסגרת שיפוץ תקופתי .במהלך הדממת המתקנים צפויה עליה בפליטות תחמוצות גופרית ,ופעילות
לפידים עשויה להתרחש במהלך יום ראשון .הפעלת המתקנים צפויה להתרחש במהלך חודש
אוגוסט.
הודעה מיום 11.06.18
במסגרת עבודות תחזוקה במתחם ,במהלך שעות היום מחר (ג') יופעל לפיד שהיה בשיפוץ : .תהיה
הזרמה של קיטור בלבד ללפיד.
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קבוצת בזן – הודעות עדכון
הודעה מיום 07.06.18
מתקן לטיפול בריחות ,הנועד למנוע מטרדי ריח ממערכת השפכים ,פסק מלפעול היום (ה') בשעות
הבוקר וחזר לפעולה רגילה כעבור כשעה וחצי.
הודעה מיום 27.05.18
מחר (ב') בין השעות  10:00-17:00מתוכננת עבודה תחזוקה במערכת המשמשת לשידור נתוני
הניטור הרציף .במהלך העבודה יתכנו שיבושים במעבר הנתונים.
הודעה מיום 23.05.18
בשל עבודות שדרוג שמבצעת החברה למערכת השבת אדים ,יופסק שידור נתוני ריכוז פליטת ה-
 VOCלמשך תקופה של כחודש וחצי .יודגש כי איכות האוויר לא תשתנה במהלך השיפוץ בעקבות
הבאת מתקן ייעודי לטיפול באדים לתקופה זו.
הודעה מיום 21.05.18
במסגרת אספקת האמוניה השוטפת לבזן ,המשמשת את הקבוצה להורדת פליטת תחמוצות חנקן,
הגיע היום (ב') מיכל קטן פגום למתחם .צוות בזן ביצע פעולות לנטרול האמוניה ,ובמהלך האירוע לא
נשקפה כל סכנה .האירוע דווח למשרד להגנת הסביבה.
הודעה מיום 18.5.2018
בעקבות הפעלת מתקנים במתחם הקבוצה תיתכן פעילות לפיד מוגברת היום (ו') ובימים שבת-שני.
הלפיד משמש כאמצעי בטיחותי וסביבתי ופועל בטכנולוגיה יעילה ומיטבית.
הודעה מיום 16.5.2018
בשל דליקה נקודתית (אשר כובתה תוך זמן קצר) החל תהליך סגירה של אחד ממתקני הזיקוק,
שבמהלכו תיתכן פעילות לפיד ערה.
הודעה מיום 14.5.2018
בעקבות הדממה והפעלה של אחד ממתקני הקבוצה תיתכן פעילות לפיד מוגברת .הלפיד משמש
כאמצעי בטיחותי וסביבתי ופועל בטכנולוגיה יעילה ומיטבית.
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קבוצת בזן – הודעות עדכון
הודעה מיום 13.5.2018
מחר (ב') בין השעות  16:00-17:00מתוכננת עבודת תחזוקה במערכת המשמשת לשידור נתוני
הניטור הרציף .במהלך העבודה יתכנו השהיות או הפסקות בשידור נתוני ניטור רציף.
הודעה מיום 13.5.2018
בעקבות הדממה והפעלה של אחד ממתקני הקבוצה תיתכן פעילות לפיד מוגברת בשעות הקרובות.
הלפיד משמש כאמצעי בטיחותי וסביבתי ופועל בטכנולוגיה יעילה ומיטבית.
הודעה מיום 24.4.2018
במהלך היום צפויה פעילות לפיד מוגברת בשל עבודות תחזוקה של אחד ממתקני הקבוצה .הלפיד,
שהינו אמצעי בטיחותי וסביבתי ,פועל בטכנולוגיה מיטבית ושורף גזים שמנותבים אליו בגובה רב
באופן יעיל וללא חריגה מהתקנים המחמירים החלים על בזן.
הודעה מיום 22.4.2018
במהלך שעות הבוקר היום (א') אירעה תקלה באספקת אמוניה למערכת להפחתת פליטות
תחמוצות חנקן ,ונרשמה עליה בפליטות למשך כשעה .התקלה טופלה.
הודעה מיום 20.4.2018
מאתמול בשעות הלילה מתקן ה RTOהמטפל בפליטות אתילן בכרמל אולפינים הפסיק לעבוד עקב
תקלה .לאחר שהופעל לפנות בוקר התקלה חזרה על עצמה .התקלה מטופלת כעת.
עדכון :מתקן ה RTOהופעל בשעות הערב .צוות המתקן עוקב אחרי פעילות המתקן.
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קבוצת בזן – הודעות עדכון
הודעה מיום 12.4.2018
עקב ביצוע עבודת תחזוקה יזומה במתקן המונומרים ,עשויה להיות פעילות ערה בלפיד .הלפיד,
שהינו אמצעי בטיחותי וסביבתי ,פועל בטכנולוגיה מיטבית ושורף גזים שמנותבים אליו בגובה רב
באופן יעיל וללא חריגה מהתקנים המחמירים החלים על בזן.
עדכון משעות הערב :פעולות התחזוקה הנ"ל הסתיימו ,ללא כל פליטה ללפיד.
הודעה מיום 25.03.18
היום (א') במהלך הבוקר התרחשה תקלה במתקן להפחתת תחמוצות החנקן במתחם בזן .הקבוצה
נקטה בפעולות לצמצום הפליטות ,וכעבור כשש שעות הערכים של תחמוצות החנקן חזרו לרמתם
התקינה.
הודעה מיום 21.03.18
אתמול (ג') בשעות הערב והיום (ד') בשעות הבוקר התרחשו שתי תקלות בשני מתקנים המשמשים
להפחתת תחמוצות החנקן במתחם .בשני המקרים בזן נקטה בפעולות לצמצום הפליטות ,וכעבור
כשלוש וחצי שעות ושעתיים ,בהתאמה ,התקלה טופלה וערכי תחמוצות החנקן חזרו לרמתם
התקינה.
הודעה מיום 19.03.18
מחר (ג') בין השעות  10:00-12:00מתוכננת עבודת תחזוקה במערכת המשמשת לשידור נתוני
הניטור הרציף .במהלך העבודה יתכנו השהיות או הפסקות בשידור נתוני ניטור רציף.
הודעה מיום 14.03.2018
בהמשך לדיווח בנוגע לעבודת תחזוקה במתקן המונומרים בבזן ,במהלך הערב והלילה צפויה
פעילות ערה של הלפיד עקב הפעלת המתקן לאחר תחזוקה .הלפיד ,שהינו אמצעי בטיחותי
וסביבתי ,הפועל בטכנולוגיה מיטבית ושורף גזים שמנותבים אליו בגובה רב באופן יעיל ,וללא חריגה
מהתקנים המחמירים החלים על בזן.
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קבוצת בזן – הודעות עדכון
תוכנית פעילות לפיד מונומרים  -הפעלת מתקני המונומרים מרץ 2018
תאריך

זמני פעילות

11/03/2018

לילה

סיבות לפעילות

רמת פעילות

12/03/2018

יום

פעילות מבוקרת

הכנסת גז ומילוי מערכות

12/03/2018

לילה

פעילות מינימלית

הכנסת גז ומילוי מערכות

13/03/2018

יום

פעילות מבוקרת

הפעלת מערכות אתילן ופרופילן

13/03/2018

לילה

פעילות מבוקרת

הפעלת מערכות אתילן ופרופילן

14/03/2018

יום

פעילות ערה

הכנסת זינה והפעלת מדחס תהליך ראשי

14/03/2018

לילה

פעילות ערה

הכנסת זינה והפעלת מדחס תהליך ראשי

15/03/2018

יום

פעילות מצומצמת

הפעלת מתקן מטתזיס

15/03/2018

לילה

פעילות מבוקרת

הפעלת מתקן מטתזיס

16/03/2018

יום

פעילות מבוקרת

ייצוב המתקן

16/03/2018

לילה

פעילות מינימלית

ייצוב המתקן

מקרא:
פעילות ערה  -הזרמה של עד  50טון/שעה
פעילות מצומצמת  -הזרמה של עד  20טון/שעה
פעילות מבוקרת  -הזרמה של עד  10טון/שעה
פעילות מינימאלית  -הזרמה של עד  4טון/שעה
יום  06:00 -עד 17:00
לילה  17:00 -עד 06:00
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קבוצת בזן – הודעות עדכון
הודעה מיום 13.03.2018
תקלה שהתרחשה אתמול (ב') במתקן להפחתת פליטות גרמה לעלייה בתחמוצות החנקן הנפלטות .בזן
תדווח לאחר סיום הטיפול.
הודעה מיום 11.03.2018
בשעות אחר הצהרים צפויה פעילות בלפיד במתקן המונומרים בשל עבודות תחזוקה.
הודעה מיום 08.03.2018
לצורך ביצוע פעולת אחזקה חיונית הופסקה היום (ה') פעולת שניים מהמתקנים לטיפול בתחמוצות חנקן
למשך כשעתיים ,במהלכן נרשמה עליה בפליטות תחמוצות החנקן ,שלא חרגה מהתקנים החלים על קבוצת
בזן.
הודעה מיום 06.03.2018
מחר (ד') בשעות  16:00-20:00מתוכננות עבודות אחזקה במערכת השרתים המשמשים לשידור נתוני
הניטור הרציף.
במהלך העבודות ,יתכנו השהיות או הפסקות בשידור נתוני ניטור רציף לאיגוד ערים ,ולא יתאפשר שחזור
הנתונים.
הודעה מיום 05.03.2018
הערב לקראת השעה  22:00התלקחה שריפה נקודתית במתקן לייצור שעווה במתחם בזן .השריפה כובתה
תוך דקות ספורות ע"י צוות הכיבוי של בזן והאירוע הסתיים.
הודעה מיום 05.03.2018
במסגרת פעולת אחזקה במתקן להשבת גופרית נסגר היום (ב') חלק מהמתקן.
במהלך הסגירה וההחזרה לפעולה ,שנמשכו כארבע שעות ,נרשמה עליה בפליטות תחמוצות גופרית.
הודעה מיום 04.03.2018
בהמשך להודעות קודמות בנושא :במהלך שעות הבוקר היום (א') נצפתה פעילות לפיד במתחם בזן ,זאת
במסגרת עבודת התחזוקה היזומה שדווחה בשבועות האחרונים.
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קבוצת בזן – הודעות עדכון
הודעה מיום 11.03.2018
תוכנית פעילות לפיד מונומרים  -הפעלת מתקני המונומרים מרץ 2018

זמני פעילות

תאריך

סיבות לפעילות

רמת פעילות

11/03/2018

יום

פעילות מבוקרת

הכנסת גז ומילוי מערכות

11/03/2018

לילה

פעילות מינימלית

הכנסת גז ומילוי מערכות

12/03/2018

יום

פעילות מבוקרת

הפעלת מערכות אתילן ופרופילן

12/03/2018

לילה

פעילות מבוקרת

הפעלת מערכות אתילן ופרופילן

13/03/2018

יום

פעילות ערה

הכנסת זינה והפעלת מדחס תהליך ראשי

13/03/2018

לילה

פעילות מצומצמת

הכנסת זינה והפעלת מדחס תהליך ראשי

14/03/2018

יום

פעילות מצומצמת

הפעלת מתקן מטתזיס

14/03/2018

לילה

פעילות מבוקרת

הפעלת מתקן מטתזיס

15/03/2018

יום

פעילות מבוקרת

ייצוב המתקן

15/03/2018

לילה

פעילות מינימלית

ייצוב המתקן

מקרא:
פעילות ערה  -הזרמה של עד  50טון/שעה
פעילות מצומצמת  -הזרמה של עד  20טון/שעה
פעילות מבוקרת  -הזרמה של עד  10טון/שעה
פעילות מינימאלית  -הזרמה של עד  4טון/שעה
יום  06:00 -עד 17:00
לילה  17:00 -עד 06:00
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הודעה מיום 01.03.2018
במהלך שעות הבוקר היום (ה') נצפתה פעילות לפיד במתחם בזן ,זאת במסגרת עבודת התחזוקה
היזומה במתקן המונומרים שדווחה בשבועות האחרונים.
הודעה מיום 27.2.2018
ביום ד'  ,28.2.2018מתוכננת עבודות אחזקה במערכת השרתים באמצעותם מבוצעים שידורי נתוני
ניטור רציף ,לפרקי זמן קצרים אשר קבוצת בזן עושה מאמץ לצמצמם במידת האפשר .הודעה
מתאימה נמסרה לרשויות.
הודעה מיום 21.2.2018
בהמשך לעבודות האחזקה במתקני כאו"ל מבצעת קבוצת בזן איזון מיטבי מבחינה סביבתית של
תמהיל הדלקים בו היא עושה שימוש בשאר מתקניה ,דבר העשוי במידה מסויימת להעלות את
פליטות תחמוצות החנקן במקצת מהמתקנים.
הודעה מיום 18.02.18
במהלך היום הקרוב צפויה פעילות ערה של הלפיד עקב עבודת תחזוקה יזומה במתקן המונומרים
במתחם בזן .הלפיד ,שהינו אמצעי בטיחותי וסביבתי ,פועל בטכנולוגיה מיטבית ושורף את הגזים
שמנותבים אליו בגובה רב באופן יעיל וללא חריגה מהתקנים המחמירים החלים על בזן.
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קבוצת בזן – הודעות עדכון
הודעה מיום 13.02.18
לאחר תהליך של הפעלת מתקן האתילו וייצובו ,החל מהשעה  ,4המתקן פועל כרגיל.
כפי שהודענו אתמול ,החל מהיום תחל הדממה מדורגת של המתקנים לצורך תחזוקה יזומה ,וצפויה פעילות
ערה של הלפיד לסרוגין במהלך השבוע הקרוב.
הודעה מיום 12.02.18
עדכון :עקב תקלה במדחס במתקן בכרמל אולפינים ,המתקן פסק לפעול .צוות המתקן התגבר על התקלה,
והמתקן נמצא כרגע בתהליך של ייצוב והפעלה לקראת ההדממה.
הודעה מיום 12.02.18
בעקבות תקלה במתקן האתילן בכרמל אולפינים ישנה פעילות לפיד ערה .הנושא בבדיקה.
הודעה מיום 12.02.18
במהלך השבוע הקרוב ,החל מיום שלישי ( )13.2.18מתוכננת עבודת תחזוקה יזומה במתקן האתילן במתחם
בזן ,לתקופה של כ 25-יום .בתהליך הדממת המתקן צפויה לסירוגין פעילות ערה של הלפיד במשך כשבוע.
לקראת הפעלת המתקן מחדש תצא הודעה מסודרת .הלפיד משמש כאמצעי בטיחותי וסביבתי ופועל
בטכנולוגיה יעילה ומיטבית.
הודעה מיום 08.02.18
תקלה רגעית באחד ממתקני הקבוצה גרמה לפליטה מוגברת ללפיד למשך דקות ספורות .התקלה
הסתיימה.
הודעה מיום 06.02.18
החברה מודיעה ,כי לצורך ביצוע פעולת אחזקה חיונית הופסקה היום (ג') פעולת שניים מהמתקנים לטיפול
בתחמוצות חנקן למשך כ 3-שעות ,שבמהלכן נרשמה עליה בפליטות תחמוצות החנקן ,שלא חרגה מהתקנים
החלים על קבוצת בזן.
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קבוצת בזן – הודעות עדכון
הודעה מיום 02.02.18
תקלה במתקן האתילן בכרמל אולפינים היום בשעות הבוקר המוקדמות גרמה לפליטה מוגברת
ללפיד .הנושא טופל ודווח לרשויות.
ההודעה פורסמה באתר באיחור עקב תקלה.
הודעה מיום 23.01.18
אמש (ב') השתבשה פעולת אחת ממערכות הפחתת תחמוצות חנקן בבזן .המערכת חזרה לפעול
כעבור כשעתיים ,שבמהלכן נרשמה עליה בריכוז תחמוצות החנקן בארובת המתקן.
הודעה מיום 20.01.18
אחד ממתקני השבת גופרית נסגר פעמיים במהלך יום שישי והוחזר לפעולה .במהלך הפסקתו
חלה עליה בפליטות תחמוצות הגופרית.
הודעה מיום 18.01.18
היום (יום ה') ארעה תקלה בפעולת אחד ממתקני הטיפול בפליטות תחמוצות חנקן של החברה.
בעקבות התקלה חלה עלייה בפליטות תחמוצות החנקן .כעבור כ 4-שעות המערכת הוחזרה
לפעולה תקינה".
הודעה מיום 14.01.18
במסגרת פעולת אחזקה במתקן להשבת גופרית נסגר ביום ה' האחרון חלק מהמתקן .במהלך
הסגירה וההחזרה לפעולה ,שנמשכו כ 4-שעות ,נרשמה עליה בפליטות תחמוצות גופרית.
הודעה מיום 03.01.18
במהלך שעות הבוקר נצפה עשן שיצא מנשם מיכל הביטומן ,וכוחות כיבוי הגיעו לשטח .האירוע
בשליטה מלאה.
הודעה מיום 21.12.17
לצורך ביצוע עבודות אחזקה חיוניות ,נסגר היום (ה') בשעות הצהרים מתקן לטיפול בריחות למשך
 3שעות.
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