
 דיגום ארובות

אוויר   מזהמיבדיקת 

 בארובה

 אלעד שלי

 ש שרותי מחקר .א



 על מה נעבור

  רקע כללי 

 עקרונות -שיטות בדיקה 

התקשרות עם מעבדת דיגום 

  תוכנית דיגום 

  ביצוע דיגום 

בעיות נפוצות 

  דיווח 

 

 

 



 המיוחד בבדיקות איכות אוויר

  ריכוז המזהם איננו אחיד במרחב ומושפע מתנאים

 .ולחות', טמפ, לחץ, שונים כגון מהירויות זרימה



 ?מהי בדיקת ארובה

 
אילו חומרים נפלטים  ? 

מהו ריכוז החומרים הנפלטים? 

באיזה קצב נפלטים המזהמים? 

מה הכמות הנפלטת? 

 

 



 העקרונות המנחים לביצוע 

 בדיקת ארובה

הוצאת דוגמה מייצגת מהארובה. 

שמירת הדוגמה מקובעת. 

אנליזה מתאימה לדוגמה. 

 



 :סוגי בדיקות הארובה

בדיקה שאינה איזוקנטית: 

בדיקת מזהמים בפאזה הגזית  

בה אנו מניחים ריכוז אחיד  

של מזהם לאורך כל חתך 

 .הארובה

 

בדיקה איזוקנטית: 

בדיקת מזהמים בפאזה  

(  חלקיקים)המוצקה 

 (טיפונת מים)והנוזלית 



   מערכת דיגום איזוקנטית

 מערכת דיגום
 מערכת קלט

 מערכת הבקרה



   דיגום לא איזוקינטי

 מערכת דיגום וקלט
 מערכת הבקרה



 י אנלייזר"דיגום לא איזוקינטי ע

 מערכת אנליזה מערכת דיגום



 :מטרות הדיגום

  בדיקה תקופתית 

ניסויים/בדיקות תהליכיות 

אימות כיול למכשירי ניטור רציף 

בדיקות פתע 

 

 



 ?שיטה אחידה/ מדוע יש להשתמש בשיטה תקנית

שיטות שונות נותנות תוצאות שונות. 

תיקוף/השיטה עברה בדיקה וולידציה. 

ריבוי דוגמים. 

למתקן דומה אחר, אפשרות להשוואה לעבר 

זו הדרישה!!! 

 



שיטות מדידה עיקריות הנהוגות בישראל  

 :למדידת מזהמי אוויר מארובות

 5097. תקן ישראלי מס: השיטות הישראליות 

 שיטות הEPA NSPS  1-325שיטות 

שיטות הseries 0001-0100  SW-846  

EPA 

 שיטותEN 1911-3 ,13526 ,12619 ,TGN 
M22 

 



 שיטות מרכזיות בדיגום ארובות

 שיטות בסיסEPA 1-4 

 חלקיקיםEPA 5/5a 

 מתכותEPA 29 

הלוגנים והלידים  EPA 26/26a 

TOC EPA 25a 

 גזי שריפהEPA 3a/7e/6c/10 

 דיאוקסינים ופוראניםEPA 23 



 סדר הדיגום בשטח

תיאום הדיגום עם נציג המפעל 

בחירת מיקום לצוות 

  הנפת ציוד 

מדידות מקדימות 

הוצאת דגימה 

קיפול 

 

 



5-1EPA  

דיגום שטח 

 

 



 תהליך ההשבה

מדידת נפח נוזלים 

ייבוש הפילטר ושקילתו למשקל קבוע 

  שטיפת פרוב 

ל'שקילת סילקיה ג 

  שליחה לאנליזה 

קבלת תוצאות 

הוצאת דוח 

  דיווח מקוון 

 

 



 התקשרות עם ספק

 מעבדה מוסמכת לתקןISO 17025 

 תיאום ציפוית והתאמה לדרישות   –סקר חוזה

 הלקוח 

  יש להקפיד ולדרוש כי הבדיקות יבוצעו תחת

 הסמכה

קביעת אופן הצגת התוצאות 

י המעבדה  "כתיבת תוכנית הדיגום ע 

 

 

 



 בנית תוכנית דיגום

על פי רוב החברה הדוגמת מכינה והמפעל חותם 

  שלב של תקשורת בין המפעל לרגולטור 

יש חשיבות להבנה כללית של התהליך הנדגם 

שינויים משיטות תקניות 

אישור רכז איכות אוויר בתוך פרק זמן מוגדר 

  יציאה לדיגום 

 



 הכנת תוכנית דיגום

 פרטי המפעל והארובה

 

 



 הכנת תוכנית דיגום

 פרטי החברה הבודקת ופרטי התהליך

 

 



 הכנת תוכנית דיגום

 תרשים תהליך וחומרים לבדיקה

 

 



 הכנת תוכנית דיגום

 פירוט שיטות הדיגום

 

 



 בעיות נפוצות בבחירת השיטות

 גבול הגילוי של השיטה לא מתאים לתקן של

 הארובה הנבדקת

העדר שיטה מתאימה לחומר המבוקש 

שיטת הדיגום איננה וולידית 

  התאמה של שיטה למקור מסוג מסויים למקור

 מסוג אחר  

 

 

 



 בעיה נפוצה

 



   פתח לא תקני
 פתח תקני  



 קריאת דווח תוצאות
 

 



 ??שאלות

 

 


