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 תקציר דוח מדידה השוואתית של קרינה מגנטית

 ELMFלוח בין לוח דלי קרינה סטנדרטי ו
 

 כללי

 

, להפחתת 2006לעמוד בהנחיות המשרד להגנת הסביבה ובהמלצות חוק הקרינה הבלתי מייננת  על מנת

מתכנן החשיפה לקרינה מגנטית, ובדרישותיו לקבלת היתרי הקמה והפעלה של מתקני חשמל, נוקט 

הפרויקט אמצעים כגון הרחקת מקום אכלוס קבע ממקורות קרינה מסוג שנאי הספק, לוחות מתח נמוך 

 וכבלי זרם גבוה, או מיגון להגבלת הקרינה מהם.

 

בין השאר פותח ונמצא בשוק לוח דל קרינה, המצמיד את פס הצבירה של האפס לאלו של הפאזות ומקטין 

רם ואיתו את הקרינה המגנטית. השימוש בלוח זה מאפשר ניצול טוב בכך את שטח הלולאה דרכה זורם הז

 יותר של השטח סביב הלוח למיקום שהות קבע כגון משרדים, בתי מגורים ומוסדות חינוך.

 

המנצלים טכניקה של הוא לוחות מופחתי קרינה,  ו GREENבית שיפור של הגישה הזו מוצעת על ידי 

ת הקרינה ממנו לכדי כמחצית מזו של הלוח דל הקרינה הקיים בניית פסי הצבירה בלוח המקטינים א

 בשוק. 

 

בחוף שמן  26ברחוב אופיר  ,אלקטרו מתכת הנדסת חשמל בע"מלוח מופחת קרינה כזה נבנה בבית ג'ינו, 

כאשר בלוח הבדיקה נעשתה סטנדרטי, דל קרינה נבדקו בהשוואה ללוח בחיפה, וביצועיו כמקור קרינה 

 .ושניהם עם פסי צבירה בלבד, ללא מרכיבים פנימיים  ם כבלים רגיליםהסטנדרטי מחויט ע

 

 .23%עד כ נמדדה הקרינה בשני מצבי העמסה, מאוזנת ולא מאוזנת, 

 

מטר ממפלס  1בגובה בשני מרחקים מהלוח, המדידה של צפיפות השטף המגנטי התלת צירי בוצעה 

 ל אחד מדפנות הצד. בגב ובכ 2בחזית,  2נקודות בהיקף הלוחות,  6הרצפה, ב 

 

היות והזרמים בלוחות לא היו זהים, נורמלו התוצאות של המדידות לערכים צפויים בזרם פאזה של 

250A.כדי שההשוואה בין רמות הקרינה תהיה בשני הלוחות באותם התנאים , 

 

, עם יחס השיפור המדידות בכל לוח בכל מרחק ומצב העמסה ניתן בטבלה הבאה 6הממוצע המנורמל של 

 ביחס ללוח דל קרינה סטנדרטי: ELMFשל לוח 

 

 

 mGaussהממוצע, המנורמל השדה המגנטי 

 בזרם לא מאוזן בזרם מאוזן 250A לוח

 מטר 1ב  ס"מ 30ב  מטר 1ב  ס"מ 30ב 

 5.1 22.5 10.2 17.8 דל קרינה סטנדרטי

ELMF 6.6 3.2 12.7 2.2 

 57% 43% 69% 63% השיפור באחוזים

 

 

המשמש סטנדרטי בהשוואה ללוח דל קרינה  ELMFניתן להבחין בהפחתת הקרינה המגנטית על ידי לוח 

 כיום כפתרון להגבלת חשיפת אדם לקרינה.
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 סיכום

 

 

 ELMFמראה שלוח  ELMFהמצוי בשוק לבין לוח  סטנדרטיההשוואה של הקרינה בין לוח דל קרינה 

השיפור הכולל נע בין  בו בוצעה המדידה.הסטנדרטי ללוח  בכל מרחק ומיקום ביחסכמעט קורן פחות 

 .70%ל  40%

 

מטר, לדוגמה לחדר מאוכלס מעבר לקיר  1המרחק בו יש לשוק עניין בהפחתת הקרינה מלוחות הם כ 

מעל לוח דל  40-70% כ שיפור שלמצד גב הלוח מראה  ELMFשעליו יש גומחת לוח. במרחק הזה לוח 

 .סטנדרטיקרינה 

 

והוא טוב מן הפתרון הקיים  יש משפט קיום ELMFלוח  ןופתרמראות שלההשוואתיות האלו ת המדידו

 .בשוק

 

 

 

 בברכה,

 

 

 


