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  מיקום המדידה, שיטהאפיון  .1

 
 כללי כללי כללי כללי   ....אאאא

 .הרץ  50בתדר   ELFח זה כולל מדידות קרינה אלקטרומגנטית "דו .1

  .ח וההנחיות הוכנו לפי מיטב שיקולנו המקצועי לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה "הדו .2

 המטרת המדידה הייתה לבדוק רמות קרינה מכבל חשמלי מופחת קרינה מול כבל דומ .3

 . מופחת קרינה  ושאינ

ואין להסיק מסקנות מתוצאות  ,בכבלים מסוימים הרשומים בטבלההמדידה בוצעה  .4

 . לכבלים אחרים  זומדידה 

 

  תנאי ביצוע המדידה   .ב
 

 .  11/12/2013 ביערהמדידה בוצעה ביום  .1

  .על ידי המזמיןוהופעלו הוכנו לבדיקה וכן מתקן ההזנה החשמלי שלהם הכבלים שנבדקו  .2

 3.8 –היה כ  מדידההחשמלי לכבלים הנבדקים לבין מקום ה מרחק אופקי בין מתקן ההזנה .3

 .מטר

 .מעל הרצפה מטר  1בגובה של  קרינת הרקע  ה של לפני תחילת המדידות בוצעה מדיד .4

  .מיליגאוס  0.2 –פעל הייתה כ  לאקרינת הרקע במקום המדידה כאשר מקור הקרינה              

 .מעל הרצפה מטר  0.2 הכבלים בגובה של מדידות הקרינה מהכבלים בוצעו בציר ניצב מ .5

תוך הקפדה לבצע המדידות של המדידה בוצעה כמדידה השוואתית בין שני סוגי הכבלים  .6

 . שני הקבלים בתנאים זהים ככל האפשר 

 . מעלות צלסיוס 15 –המדידה בוצעה בטמפרטורה אחידה של כ  .7

נציג המזמין כוון את מתקן הבדיקה לזרמים השונים . כמפורט בטבלה מדידותבהזרם  .8

   .  ציין את רמות הזרם בכל מדידהשנקבעו מראש בתאום עם המזמין ו

צבע בידוד המוליכים בכבל היחוס הוא  ,רשומים בטבלת המדידה נתוני הכבלים הנבדקים  .9

 . מונותראה ת, הוא לבןמופחת הקרינה חום וצבע בידוד המוליכים בכבל 

  נציגי המזמין, מהמשרד להגנת הסביבה   פול זליגמר : בעת המדידה היו נוכחים . 10

  . שולי שקולניק, אודי אדמתי, אנריקה ברם, סמואל אגיניס, שמואל גנדלמן    

     

  והמלצות סיכום .2

  
        . . . . בטבלהבטבלהבטבלהבטבלההמדידה מפורטות המדידה מפורטות המדידה מפורטות המדידה מפורטות תוצאות תוצאות תוצאות תוצאות .  .  .  .  אאאא

        מכבל סטנדרתי מכבל סטנדרתי מכבל סטנדרתי מכבל סטנדרתי שמעותי שמעותי שמעותי שמעותי רמת הקרינה מכבל מופחת הקרינה נמוכה באופן מרמת הקרינה מכבל מופחת הקרינה נמוכה באופן מרמת הקרינה מכבל מופחת הקרינה נמוכה באופן מרמת הקרינה מכבל מופחת הקרינה נמוכה באופן מ.  .  .  .  בבבב

            ....ששימש כייחוס ששימש כייחוס ששימש כייחוס ששימש כייחוס באותו גודל באותו גודל באותו גודל באותו גודל                 
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   מדידות שדה מגנטי טבלת תוצאות .3
  

  

  מס
הגדרת נקודת 

  המדידה

  ) mG( קרינה שנמדדה    זרם

  )  מ"ס( בדק נהכבל הנקודת המדידה מקצה מרחק   אמפר  הערות

צמוד   

  לכבל
5  10  30  50  100  

  ט  ח ז ו ה ד  ג  ב א  

  

  SECFORמוליכים   240X4  XY2NAליחוס   ששימש יסטנדרטכבל 

 

1.1    50  440  240  108  24  8.7 1.7  

1.2    100  508  256  136  29  11.2 2.3  

1.3    150  784  420  216  44  16.4 3.4  

1.4    200  996  520  280  58  22 4.4  

1.5    300  1320  812  440  84  32 6   

  

  יכים עגוליםמול RM  120  + 120X9  XY2NAכבל מופחת קרינה  

  

2.1    50  104  36  14  2.1  0.8 0.4  

2.2    100  188  55  22  3.4  0.9 0.4  

2.3    150  280  84  31  5  1.6 0.5  

2.3    200  450  116  38  6.2  2.2 0.7  

2.5    300  480  180  58  9.5  4 1.6  

  
  

  אפיון מכשיר המדידה  .4

 
  

  תאריך תוקף הכיול  מספר סידורי  שם המכשיר

FS1000 31400417 24/05/14 
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   תמונות  .5
  

  
        מוליכים חומיםמוליכים חומיםמוליכים חומיםמוליכים חומים, , , ,         ייחוסייחוסייחוסייחוססטנדרטי לסטנדרטי לסטנדרטי לסטנדרטי לכבל כבל כבל כבל : : : :     1111תמונה תמונה תמונה תמונה 

  

  
        מוליכים לבניםמוליכים לבניםמוליכים לבניםמוליכים לבנים, , , , מופחת קרינהמופחת קרינהמופחת קרינהמופחת קרינהכבלי כבלי כבלי כבלי : : : :     2222תמונה תמונה תמונה תמונה 

  
  

  : ח "אישור הדו

 אריה שוהםאריה שוהםאריה שוהםאריה שוהם  

                     

 יעקב מאיר         

 
  

  

  ח בדיקה  "מהווה דוואין הוא  בלבדמגנטית -קרינה אלקטרומדידה השרות שבוצע הנו שרות   !שים לב 
  או אישור לבטיחות ותקינות המתקן החשמלי/ו             

כבל סטנדרטי 

 לייחוס 

כבל מופחת 

 קרינה 

יר שלאורכו צה

  בוצעו המדידות


