
דיגום ארובות



.  1998בשנת החברה נוסדה ▪

רובם אקדמאים  , איש50-עובדים כיום כבחברה ▪

.ס"הנדסה ואיכה, מתחומי כימיה

מבוצע תחת הסמכה  הבדיקות הרוב המכריע של ▪

('ת וכו"של תמהסמכה ,  ISO-17025)רלוונטית 



תחומי הפעילות

דיגום ארובות✓

דיגום באוויר פתוח✓

LDARבדיקות ✓

סקרי ריח✓

(.QAL2 + AST)כיול מערכות ניטור רציף בארובות ✓

דיגום ואנליזה של שפכים✓



תחומי הפעילות

מעבדה אנליטית✓

מעבדה אולפקטומטרית✓

גהות תעסוקתית✓

בדיקות אסבסט✓

בדיקות רעש✓









פתחי דיגום  , בעל מקור הפליטה יתקין בארובות מרפסת דיגום✓

.י הנוהל"ומשטחי דיגום קבועים עפ

בטיחות ונגישות הארובות ופתחי הדיגום  , יבטיח את תקינות✓

הפליטהבמקור 

מפלס הדיגום/ למרפסת יחזיק אישור מהנדס בטיחות בתוקף ✓

במידה  )ארובה בדיקת תקינות תבוצע אחת לשלוש שנים בכל ✓

(ולא בוצע שינוי בארובה



בדיקת תקינות הארובה תבוצע על ידי מעבדה מוסמכת  ✓

בארובהלביצוע דיגום של מזהמי אוויר 

יש לעדכן בכתב רכז –בדרישות והארובה אינה עומדת היה ✓

ימי עבודה 30ימי עבודה ולהגיש בתוך 3איכות אוויר בתוך 

.ז לביצוע"תכנית לתיקון הליקויים כולל לו



לחתום

למלא



:פתחי דיגום

ימוקמו חצי קוטר לפחות לפני הפרעה עליונה במורד הזרימה  ✓

.הזרימהאחרי הפרעה תחתונה במעלה קטרים לפחות ושני 

.בפועל מומלץ שהקטע הישר של הארובה יהיה ארוך יותר✓

(.3"-באישור )4"–קוטר הפתח ✓

סגורים כאשר לא בשימוש✓

פתח אחד–ישנות , פתחים2= מטר0.3-0.6ארובות חדשות ✓

פתחים2= מטר 0.6-2ארובות ✓

פתחים 2= ארובות ישנות . פתחים4= מטר 2ארובות מעל ✓

.באישור מיוחד









"נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה"ב' הגשת תכנית לפי נספח ב✓

.הגשה לפחות חודש לפני מועד הדיגום המתוכנן–לדיגום בודד ✓

שבועות לפני מועד ביצוע  6הגשה לפחות –תכנית דיגום שנתית ✓

.הבדיקה הראשונה



שבועות 3בתוך תתקבל תגובה מרכז איכות אוויר במידה ולא ✓

התכנית  –( לתכנית שנתית)שבועות 5או בתוך ( לדיגום בודד)

למעט המקרים שהתכנית מוגשת במסגרת  , תיחשב מאושרת

במצב זה בכל מקרה נדרש לקבל אישור מרכז  . היתר פליטה

.איכות אוויר



נספח ב 1

גובה ]מטר[

קוטר/מידות 

חתך ]מטר[

צורה 

)עגול/מרוב

X [ITM]Y [ITM]ע( מספר תג

תפקיד:

הגדרת המפעל לפי סוג התעשייה והמוצרים העיקריים:

נספח ב' - תכנית לבדיקת מזהמי אויר בארובה

 ב-1 : איפיון ארובות המפעל

מתקני טיפול

מייל:

מספר מזהה ארובה

)יש לקבל מספר באמצעות מייל 

)ARUBOT@sviva.gov.il

טלפון:חתימה:

תאריך:

א. פרטי המפעל

קואורדינאטות ארובה

פרמטרים פיזיים של 

הארובה

כתובת מפעל מלאה:

ב. טבלת נתוני ארובות:
יש למלא פעם ראשונה עבור כל ארובה ולאחר מכן רק במקרה של שינוי באחד ממאפייני הארובה

שם המפעל:

שם איש קשר במפעל:

פקס:



נספח ב 2תאריך:

שם 

כתובת מפעל מלאה:המפעל:

פקס:טלפון:חתימה:שם איש קשר במפעל:

הגדרת המפעל לפי סוג התעשייה והמוצרים העיקריים:

שם החברה:

כתובת מלאה:

פקס:טלפון:

מייל:

1. פירוט כללי של תהליך הייצור

)א( יש לפרט רק עבור תהליך הייצור הרלוונטי עבורו מתבצעת הבדיקה. במידה ומדובר במספר תהליכים יש לפרט עבור כל תהליך בנפרד.
)ב( עבור תהליכים מנתיים או תהליכים בהם יש שינוי בריכוז ובקצב הפליטה כפונקציה של הזמן, יש לפרט את הזמנים בהם משתנה הריכוז, את מידת השינוי 

בריכוז, מספר שעות עבודה של המתקן ביום ופרמטרים רלוונטים נוספים.

ג. תהליכי ייצור במפעל:

ראש צוות דוגמים:

רשימת 

אנשי צוות 

מתוכננת

נספח ב' - תוכנית בדיקת מזהמי אויר בארובה 

ב-2 : תכנית הדיגום

שעת בדיקה מתוכננת:

תאריך בדיקה מתוכנן:

א. פרטי המפעל

ב. פרטי החברה הבודקת



יש לפרט רק עבור תהליך הייצור הרלוונטי עבורו מתבצעת  ( א)

במידה ומדובר במספר תהליכים יש לפרט עבור כל תהליך  . הבדיקה

.בנפרד

עבור תהליכים מנתיים או תהליכים בהם יש שינוי בריכוז ובקצב  ( ב)

יש לפרט את הזמנים בהם משתנה  , הפליטה כפונקציה של הזמן

מספר שעות עבודה של המתקן , את מידת השינוי בריכוז, הריכוז

.ביום ופרמטרים רלוונטים נוספים



נספח ב 3תאריך:

עובדים בו 

שם החומרזמנית

קצב 

פליטה 

]ק"ג/שעה

לחות ]%[[

טמפ' הגזים 

הנפלטים 

]0C[סוג מכשירמזהם

תאריך 

כיול אחרון

2. תרשים זרימה של תהליך הייצור

יש לפרט עבור כל שלב את הפרמטרים הבאים:

ג. תהליכי ייצור במפעל:

)ג( קצב אספקת החומרים

)ד( משך התהליך

)ה( פרמטרים נוספים המשפיעים על הריכוז וקצב הפליטה )כגון טמפ', איכות ומצב החומרים המשתתפים בתהליך ועוד(

נספח ב' - תוכנית בדיקת מזהמי אויר בארובה 

ב-3 : תכנית הדיגום )המשך(

)א( חומרי גלם

)ב( חומרי עזר )דלקים, קיטור וחומרים נוספים המשתתפים בתהליך(

ד. טבלת נתוני ארובות:

מספר 

מזהה 

שם ארובהארובה

מכשירי ניטור רציףפרמטרי פליטה משועריםקצבי פליטה משועריםהמתקנים המחוברים לארובה

הערות פרוט המתקנים

                        



נספח ב 4תאריך:

פרוט 

המתקנים

עובדים בו 

זמנית

שם הרכז:
חתימה:

תאריך:

מרחק מהפרעה 

תחתונה 

מרחק מהפרעה 

עליונה )בקטרים(

נספח ב' - תוכנית בדיקת מזהמי אויר בארובה 

ב-4 : תכנית הדיגום )המשך(

מספר פתחים 

)פלנצ'ים(

לשימוש המשרד: אישור תוכנית הדיגום

הערות:

* כל שינוי בשיטת הבדיקה התקנית )דיגום ואנליזה( חייב באישור הרכז במחוז. יש לצרף הסבר לכל שינוי בשיטה. 

עבור שינוי במערכת הדיגום יש לצרף שרטוט. 

בדיקות שתבוצענה שלא כנדרש בשיטה והמפעל לא קיבל אישור על כך מרכז המחוז לא תתקבלנה

ה. טבלת נתוני בדיקה:

מספר 

מזהה 

ארובה

פתחי הדיגום
האם קיים 

משטח/מסילה/חצובה אחר

שיטת 

הבדיקה 

המוצעת *

שיטת 

הערותהאנליזה *

על הדיגומים להתבצע בעת פעילות מרבית אופיינית של המתקן. במידה ובזמן ביצוע הדיגום יש מתקן שאינו מחובר או מופעל יש לצרף 

הסבר המפרט את פרטי המתקן שלא הופעל וכן הסבר לגבי אי הפעלת המתקן בזמן הדיגום
המתקנים המחוברים 

לארובה



הדיגומים להתבצע בעת פעילות מרבית אופיינית של  על "✓

במידה ובזמן ביצוע הדיגום יש מתקן שאינו מחובר או  . המתקן

מופעל יש לצרף הסבר המפרט את פרטי המתקן שלא הופעל וכן 

".בזמן הדיגוםהסבר לגבי אי הפעלת המתקן 

המפעל צריך להגדיר מה היא פעילות אופיינית מרבית–כלומר ✓

התפקיד של חברת הדיגום הינו לערוך דיגום ולא לבדוק את הצד ✓

.התהליךשל 



חייב  ( דיגום ואנליזה)כל שינוי בשיטת הבדיקה התקנית "✓

בדיקות שתבוצענה שלא כנדרש בשיטה  ... באישור הרכז במחוז 

".והמפעל לא קיבל אישור על כך מרכז המחוז לא תתקבלנה

כל סטייה משיטת הדיגום ללא אישור של רכז עלולה  –כלומר ✓

.להביא לפסילת התוצאות

בפועל למפעל אין דרך לבדוק האם הדיגום אכן נערך לפי ✓

.השיטה





–ברגע שמחליטים מה נתוני התהליך שמאפיינים את העבודה 

חשוב להוציא את הפלט מחדר בקרה ולתת לבודק בשטח או 

כי אחרת אחר כך לא זוכרים מה  , לשלוח ישירות למעבדת דיגום

היה בזמן הבדיקות וקשה יותר לאתר את הנתונים



נספח ז

כן / לאהאם הדיגום בוצע בהתאם לתוכנית הדיגום?

)מחק את המיותר(כן / לאהאם בזמן הדיגום כל המתקנים המחוברים לארובה פעלו?

)מחק את המיותר(

תפקיד: שם איש קשר 

במפעל:

אם הדיגום לא בוצע בהתאם לתוכנית הדיגום, יש לפרט מה השינויים שבוצעו ואת הסיבה 

לכך.

נספח ז' - איש   הדיג ם 

התא ה לת כנית הדיג ם

אישור המפעל

טלפון: חתימה: תאריך:

אם בזמן הדיגום לא כל המתקנים המחוברים לארובה פעלו, יש לפרט אלו מתקנים לא פעלו 

וכן לנמק מדוע לא בוצע הדיגום בפעילות מרבית אופיינית

תאריך:

–ס היה נוכח בזמן הבדיקה "במידה והנציג של המשרד להגה

זאת אסמכתא שלא היו לו תלונות . חשוב לרשום את זה כאן

.הערות בזמן הבדיקה/ 







:תוצאות/ פרמטרים המשפיעים על פליטות 

שלב תהליך1.

תנודות אפשריות של פליטות כתוצאה מתהליך לא אחיד2.

מיקום נקודות דיגום3.

,  עבור מקורות ומזהמים מסוימים)עונות השנה ומזג אוויר 4.

(.תחנות מעבר לפסולת–למשל 



גובה הארובות
גובה הארובות לא רלוונטי לתכנית דיגום ארובות

TA Luftקביעת גובה הארובה מבוססת על • VDIותקנות 2002

.גרמניות

:גובה הארובה תלוי במספר פרמטרים•

קצב פליטת מזהמים1.

סוג המזהמים2.

עליו ממוקמת הארובהגובה המבנה 3.

של אותו מבנהשיפוע הגג 4.

בסמוך לארובהגובה המבנים 5.

היחס בין קצב הפליטה של המזהם  –הפרמטר המרכזי •

.המזהםמהארובה והמקדם קביעת גובה ארובה לפי סוג 



איחוד הארובות

אין מגבלה פורמלית לאחד כמה ארובות בעלות אופיין תהליך  •

:אך יש מגבלות מסוג אחר, זהה בארובה אחת

פליטות של מזהמים שונים שיכולים להגיב –שיקולים הנדסיים 1.

.  ביניהם

,  NH4Clבפליטה תגרום להיווצרות HCl-תגובה אמוניה ו–למשל 

.שזה אבק



איחוד הארובות

,  אם כמה מערכות מחוברות לאותה ארובה–תכנון הבדיקה . 2

, בזמן הבדיקה כולן צריכות לעבוד בתנאים אופייניים מרביים

.אחרת הבדיקה עלולה להיפסל

כך הארובה , ככל שקצב פליטה גבוה יותר–גובה הארובה . 3

.צריכה להיות גבוהה יותר

שילוב של מקורות פליטה בעלי מאפיינים שונים עלול להביא . 4

לכן , לספיקה נמוכה מידי בארובה או לדילול של גזי הפליטה

.ס לא נוטה לאשר את זה"המשרד להגה



בארובותריחדיגום 



?כמה סדרות דיגום צריך לעשות

,  כאשר מעבדה אולפקטומטרית עונה על קריטריון של חזרתיות"

ההבדל בין התוצאות שיתקבלו עבור שתי דוגמאות זהות לא יעלה  

". מהמקרים95%-ב3על פקטור 

250%-מעבדות אולפקטומטריות מצהירות על אי ודאות של כ

מספר חזרות משמעותי בהתחשב בדיוק –EN-13725לפי ❑

.חזרות3מומלץ  , השיטה ורמת ביטחון נדרשת



?כמה חזרות של דיגום צריך לעשות

❑Sneath and Clarkson, 2000– 4-ל3בין



?כמה חזרות של דיגום צריך לעשות

:  VDI3880לפי ❑

:פליטה/ בדיקת עמידה בערכי ריכוז -

בכל תנודת פליטות ידועה1+ חזרות 3–תהליך הומוגני 

חזרות בזמן  6+ כמות משמעותית של חזרות –תהליך לא הומוגני 

פליטות מרביות

:בדיקת יעילות של מערכת טיפול-

כניסה ויציאה במקביל, חזרות 3

:דיגום עבור מודל פיזור-

חזרות בכל אחת מתנודות פליטה ידועות3



תודה רבה


