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 הדיגום תוכניתאישור 

 



 םעקרי תוכנית הדיגו

פרטי המפעל וחתימת בעל התפקיד; 

קואורדינטות, שם ארובה, מספר מזהה: נתוני ארובות  ,
,  גובה, קוטר)נתונים טכניים , מתקני טיפול מחוברים

 ;('פתחי דיגום וכד

פרטי החברה הדוגמת; 

פירוט תהליכי יצור במפעל; 

שיטות אנליזה, שיטות דיגום, מזהמים: נתוני הבדיקה. 

 



 מאושרות/שיטות בדיקה תקניות
 

הבדיקה בשיטת לבצע שמבקשים שינוי כל 
 של מראש באישור חייב המאושרת/התקנית

  השינוי של תיאור לצרף יש .במחוז הרכז
 .הבדיקה בדוח ונימוקים

 

בשיטה כנדרש שלא שתבוצענה בדיקות,  
  לא ,מראש לכך אישור קיבל לא והמפעל

 .תתקבלנה



 מערכת דיגום ארובה



 בבדיקהחשיבות הפיקוח והנוכחות 
 בבדיקהדוגמאות לבעיות 

חומרים /הציוד של תוקף פג תאריך הסתרת; 

כנדרש אנלייזרים /מכשירים כיול ביצוע אי; 

לצורך בדיקה לפני מהירויות פרופיל ביצוע אי  
 ;הדיגום ובמהלך דגימה נחיר קביעת

הפרוב על טרוורס נקודות מסמנים לא; 

פתחי בכל בדיקות ביצוע אי 

 .הדיגום   



 לדיגום תקני  טרוורסנקודות 



 (המשך)בבדיקה דוגמאות לבעיות 

 אחת  כל , במקבילבדיקות שונות ביצוע מספר
 ;מפתח דיגום אחד

שימוש בסל הרמה להצבת ציוד דיגום  : 

 בזווית פרובכניסת  ; 

ולכן לא ניתן  עד הסוף לא נכנס  הפרוב
 ;הטרוורסנקודות לבצע דיגום בכל 

 מספיק להזזת ציוד דיגוםאורך אין; 

מאושר לא או מתאים לא בציוד שימוש. 



 ביצוע דיגום לא על פי השיטה

בתוך הפילטר כאשר 17 בשיטה מתכות בדיקת ביצע  
 התייחסות ללא בלבד הפילטר של אנליזה :הארובה

  .הגזית לפאזה

 ויש בתנור לארובה מחוץ הפילטר 29 בשיטה לעבוד יש
 ;הפילטר דרך שעוברות מתכות לקליטת תמיסות

במשאבה נדיפים אורגנים חומרים של בדיקות ביצוע 
  בכיול מכויל שאינו ישן  BIOS עם בשטח כיול תוך אישית
 ;כיול של מדבקה וללא חיצוני

 EPAלפי שהם כיול בלוני ארבע עם עושים  TOCבדיקות
 .סרטיפיקט עם או פרוטוקול 



 (המשך)דוגמאות לבעיות בבדיקה 
 מפוח )ביצוע דיגום כאשר תהליך אינו עובד

יניקת אוויר ממשיך לעבוד כאשר אין הכנסת 
 ;(חומרי הגלם

  ביצוע דיגום ארובה שלא קשורה לתהליך
תהליכים  בסקר טעויות . )היווצרות גזים

 ;(ופליטות או בתוכנית שלא נבדק לעומק

 דוד קיטור עם נתונים של דוד  דיגום ארובת
 שהדודהסתבר ישן כאשר 

 .הוחלף     



אין שולחן   –דיגום מגג המפעל 
 אין מעקה בטיחות, דיגום

 



דיגום באמצעות  
 מונורייל



 טרוורססימון נקודות 



לאורך  הפרעה •
 ;הדיגוםשולחן 

 
דיגום בתוך נקודות •

מבנה מתחת לגג  
  50חום מעל )

 (צ''מע



 "משטח דיגום"



 דוח מפקח על דיגום ארובה
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