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 מערכת חימו� תת רצפתי מסוגב  ELF בתחו� מגנטי ט�שצפיפות ח מדידות "דו: הנדו

XX15SNH   
  

  כללי

   מערכת חימו* תת רצפתי מסוגב גנטי המהשדה רמת את כ* מדדנו לבקשת5/11/08 #  ה�בתארי .1

SNH15XX  )(600W . 

המערכת נבדקה בסביבה ניטלרית , ו* התת רצפתי מערכת החימ ה* בסביבה הנבדקתקרינהה ותמקור .2
 ).תו� התייחסות לקרנית רקע (והשפעת מקורות חיצוניי* קוזזו

 .בקרבת המערכת ומעליה באזורי* השוני* המגנטי שט.הצפיפות מטרת הבדיקה למדוד את  .3

דר בת מגנטי ט.שצפיפות באמצעות ציוד מדידה תקני למדידת ,  מדידותביצועכוללת  שיטת הבדיקה .4

 מטר 0.3בגובה :  הסביבהלהגנתי המשרד "במקומות המוגדרי* לבדיקה ע, )Hz 50(רשת החשמל 
 . 2'  והערכי* הממוצעי* נרשמו בטבלה מסהקחצי דככל מדידה נערכה במש�  ,מהרצפה

נית% לשער כי שאר . מתייחסות למערכת שהובאה לצור� הבדיקה ואינה מהווה אישור כוללהמדידות  .5
 . יהיו בקירוב בעלי אות* ערכי*ובאותו הספקות באותה תצורה המערכות הפועל

  

  פרטי הבדיקה

  1' טבלה מס

  גל סטויצקי: מזמי הבדיקה

  ! :נכח בזמ ביצוע המדידות
  ש מדידות.ג.משרדי חברת ד :מקו� הבדיקה

  : מקורות קרינה

 .מערכת חימו* תת רצפתי .1

  

ערכת החימו* תת מעל המ #: נקודות נגישות לאד�
  רצפית

  איזור משרדי :סביבה

  14:00 15:00# :שעת ביצוע הבדיקות  4/11/08 :תארי# ביצוע הבדיקות
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 מוסמ# אשר ביצע את המדידותהבודק הש� 

  

 תוק� ההיתר מספר ההיתר ש� וש� משפחה

 22/1/09 2040#15#4  איל% דביר

  

  ציוד המדידה

   : מגנטי בתדר רשת החשמלמד שדה

  

 חתימת האחראי

 מספר ההיתר תואר ש� וש� משפחה
תוק� 

 ההיתר
  חתימה

 22/1/09 2040#10#4 מהנדס סלומו% אור%

  
  

 תוק� הכיול מעבדה מכיילת תחו� תדרי�  מדידהתחו�  מודל  היצר

Emertech EMDEX 

snap  

0.1 mG#1000 mG 40#1000HZ  29/1/2009  חרמו% מעבדות  
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  אות הבדיקהתוצ

  שט� המגנטיהצפיפות דידות תוצאות מ: 2' בלה מסט

  

מיקו� אזור המדידה ביחס  
 לרצפה מעל המערכת

 תאור מקו� המדידה #
איכלוס 
 *האזור

צפיפות 
השט� 
המגנטי 
שנמדדה 

mG 

מרחק 
 ]מטר[

אזימוט 
 ]מעלות[

   גובה    
 ]מטר[

 0.3 _ 0 0.5 ברציפות A1נקודת מדידה  1

 0.3 _ 0 0.1 ברציפות B1נקודת מדידה  2

 0.3 _ 0 0.3 ברציפות C1נקודת מדידה  3

 0.3 _ 0 0.4 ברציפות D1נקודת מדידה  4

 0.3 _ 0 0.4 ברציפות E1נקודת מדידה  5

 0.3 _ 0 0.3 ברציפות F1נקודת מדידה  6

 0.3 _ 0 0.7 ברציפות G1נקודת מדידה  7

 0.3 _ 0 0.4 ברציפות H1נקודת מדידה  8

 0.3 _ 0 0.4 ברציפות I1נקודת מדידה  9

10 
תקע חיבור # J1נקודת מדידה 

 לחשמל
 0.3 _ 0 3.0 ברציפות

  

  

   צירי�ה שיכלול וקטורי של שלוש מדידות בשלושכל התוצאות הינ** 

  .נכונות למקו� ולזמ המדידה תוצאות המדידות !
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  מסקנות

*  שה3mG קת היתה סביבה הנבד במאוכלסי* ברציפותאזורי* קבלה בתוצאת המדידה המרבית שהת .1

 . צמוד לתקע החיבור לחשמלער� זה נמדד, מער� הס. הרגעי המרבי המותר לחשיפת אד* 0.3%

 )מ מהקרקע" ס30בגובה (כתוצאה ממערכת החימו* התת רצפתי תוצאת המדידה המרבית שהתקבלה  .2

,  מער� הס. הרגעי המרבי המותר לחשיפת אד* #0.1%פחות מ * שהmG1   # קטנה מקת היתהבסביבה הנבד

  . G1 נקודה –מעל מערכת החימו* התת רצפתי '  סמ30בגובה ער� זה נמדד 

 להגנתי המשרד "שפורס* ע, ערכי* שנמדדו אינ* חורגי* מהער� הרגעי המרבי המותר לחשיפת אד*ה .3

 .WHOהעולמי לפי המלצת ארגו% הבריאות , )ראה התייחסות בהמש�(הסביבה 

 לחקר תהבינלאומיהוועדה י " שפורס* עהמומל9 לחשיפה ממושכתהערכי* שנמדדו אינ* חורגי* מהער�  .4

 . )mG 2#4 (הסרט%

 .'ראה נספח ב, IARCהמסתמכי* על המלצת ארגו% , להגנת הסביבה י המשרד"לזמני השהייה המומלצי* ע .5
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  'נספח א

  התייחסות לערכי ס� של קרינה

ל להגנה מפני קרינה בלתי "שקיבל את המלצות הוועדה הבינ, )WHO(ארגו% הבריאות העולמי דת עמבהתבסס על 

  ולשדה חשמליmG 1000של  הסביבה ס. חשיפה בריאותי לשדה מגנטי להגנתקבע המשרד , )ICNIRP(מייננת 

V/m 5000יש לציי% ש. שכיו* זה הוא הער� היחיד המחייב מבחינת החוק # ICNIRP איננו מגביל בטבלת ערכי

 קצרת מועדס. זה מתייחס לחשיפה אקוטית מוצא לנכו% להסביר שWHO א� , הס. שלו את משכי החשיפה
 . ואינו מתייחס לסיכוני* אפשריי* בעקבות חשיפה ממושכת

לאחר שבחנו את מגוו% המחקרי* , עדכני לכתיבת שורות אלה המסקנה המקובלת בארגו% הבריאות העולמי
היא כי אי% במחקרי* , )כגו% מחלות ממאירות ובעיקר לאוקמיה אצל ילדי*(ו בנושא אפקטי* ארוכי טווח שבוצע

או מידע מספיק המאפשר קביעת ערכי ס. /משו* עדות מספקת לעצ* קיומ* של אפקטי* אלה בבני אד* ו
 #עת ערכי ס. מתחת לאי% ארגו% הבריאות העולמי תומ� בקבי, לפיכ�. לחשיפת הציבור לאור� זמ% לשדה מגנטי

mG 1000ולא קבע ער� ס. נמו�                 ) 2005מר9 (המשרד להגנת הסביבה אימ9 המלצה זו .  לגבי חשיפה ארוכת טווח

  . לחשיפה ארוכת טווחmG 1000#מ

כי מתקני חשמל החושפי* את , #2001 בהקבע) IARC( לחקר הסרט% תהבינלאומיכי הוועדה , ע* זאת יצוי%

 שהיא )Possible Carcinogenic" ( לסרט%אפשריגור* " ה* mG 2 לשדה מגנטי העולה על לאור� זמ% הציבור

הקריטריו% החלש מבי% השלשה לסיווג ממצאי* מדעיי* על גורמי*  (IARCי "שנקבעה ע דרגת הסיכו% השלישית
 של עוצמה ממוצעתפה  ער� חשיפה זה מדבר על חשי.פליטות ממנועי בנזי% ועוד, בדומה לקפה) מעוררי סרט%

י וועדת המומחי* "א� קביעה זו לא הוכחה בבדיקות מעבדה ולא הוזכרה ע.  שעות24על פני , mG 2העולה על 
  : שכינס המשרד להגנת הסביבה

)pdf.1_mumchim_vadat/News/Binaries/Static/mentEnviro/il.gov.sviva://http.(  

  ערכי ס� בעול�

ברוסיה : mG 1000 #יעדי בטיחות נמוכי* מ/נכו% להיו* מתברר כי רק מדינות מעטות החליטו לקבוע ערכי ס.

 mG 100 ערכי* של mG 1000 #איטליה הוסיפה ל,  מחו9 לבתי*mG 500 # בבתי* וmG 100נקבע ער� ס. של 

 ואילו בשווי9 נדרשי* לתכנ% מתקני* חדשי* שיחשפו את Quality Goal # כmG 30 # וAttention level #כ

  .mG 10הציבור לשדה מגנטי שאינו עולה על 

  עקרו הזהירות המונעת

ידי ארגו% הבריאות העולמי ולפיו פועלות #שהוגדר על הסביבה פועל על פי עיקרו% הזהירות המונעת להגנתהמשרד 
או במצב בו /ג* בהעדר הוכחות מדעיות מספקות כיו* לקיו* נזק בריאותי מגור* מסוי* ו: ות בעול*מדינות שונ

טכנולוגיות הקיימות ובעלות באמצעות ה,  ככל האפשרהפחית לעדיי% יש, ההוכחות לקיו* הנזק ה% חלשות מאוד
את השטח שבו חלות  ולצמצ* שדות מגנטיי* ממרכיבי* שוני* של רשת החשמל את חשיפת הציבור ל,סבירה

  . מגבלות בניה בגלל הקרינה

מסמכי* . mG0.4  בדר� כלל על היאיצוי% שרמת השדה המגנטי האופיינית שנמדדת בתו� הבתי* בישראל 

  http://www.sviva.gov.il  :מלאי* נית% למצוא באתר
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שהייה מומלצת כפונקציה של זמן ע"פ  המשרד להגנת 

IRAC הסביבה בהתבסס על המלצות
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עוצמת שדה מגנטי נמדד ב-מיליגאוס
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  'נספח ב
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  :שרטוטי� ותמונות ממקו� המדידה 
  

  

  

  

   התת רצפתימערכת החימו�: 1תמונה 
  

  
 

A1  

B1  C1  

D1  

E1  
E1  

D1  

E1  

D1  
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  מבט נוס� על המערכת והחיבור לחשמל: 2תמונה 

I1  

H1  

G1  

J1 !נקודת חיבור לחשמל  
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  )מ" ס30גובה (אופ ביצוע המדידות : 3תמונה 

  
  תוצאת המדידה: 4תמונה 
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  תוצאת המדידה: 5תמונה 

  


