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  כללי 1

  רקע 1.1

שהיא חלק מהמערך הארצי  ,והפעלה של תחנת ניטור אוויר הנחיות אלו הן הנחיות הממונה להקמה

"החוק"  - )להלן 2002–)ז( לחוק אוויר נקי, התשס"ח1, לפי סעיף ("המערך הארצי" - לניטור האוויר )להלן

 או "חוק אוויר נקי"(.

 על ידיהתחנות מופעלות ניטור אוויר המוצבות ברחבי המדינה. לתחנות של מערך הארצי הנו רשת ה

רשויות מקומיות לרבות איגודי ערים לאיכות סביבה, המשרד להגנת הסביבה,  - ובהם מים שוניםגור

לים או יהמפע נוספים גורמיםו (חברת החשמלמפעלי תעשייה גדולים ו )כגון מקורות פליטה נייחים

ל תחנות יהפעוגורמים נוספים המחויבים ל עורקי תחבורה ראשיים לרבותמקורות פליטה המתכננים 

  .ניטור אווירל

ניטור האוויר מתחנות ניטור  ם שלותיעוד נתוני , שמירהעיבוד ,של המערך הארצי הם איסוף ותפקידי

תחזית איכות על האוויר, תיאום וריכוז של פעולות ניטור האוויר, פרסום נתונים על איכות האוויר ו

 כפי שיורה השר להגנת הסביבה.  ,האוויר ותפקידים נוספים

ניטור של  םנתוני .בסיס הנתונים הארציב מדדים במערך הארצי מבוקרים, נאספים ונשמריםהנ םנתוניה

 כגון: ,האוויר מפורסמים לציבור ומשמשים למטרות מגוונות

 םפרסום התרעות לציבור במצבי זיהום אוויר גבוה ומתן הנחיות לאוכלוסיות הרגישות: תלמידי 

 ריון;יים בהמערכת החינוך, חולי לב וריאות, קשישים ונשב

 איכות אוויר בזמן אמת; ם עלפרסום נתוני 

 בחינת מגמות שנתיות של מזהמי אוויר;ו אווירהאיכות של מצב  אפיון 

  פליטת המזהמים ולשיפור איכות האוויר;של קביעת מדיניות לצמצום 

  איכות האוויר;של מצב ההפעולות שננקטות לשיפור של יעילות הבחינת 

 איכות אוויר; ם שלקביעת ערכי 

  מזהמי אוויר;של כיול מודלים לחיזוי 

  ריכוזי מזהמים ראשוניים ושניוניים, כגון חלקיקים נשימים ואוזוןשל בחינת מגמות בהתפתחות; 

 מחקר בתחום של בריאות וסביבה. 

רישום רציף של ריכוז מזהמי האוויר מתבצע בתחנות הניטור באמצעות מכשירי מדידה המבוססים על 

יקליים. בחלק מהתחנות מתבצעת גם מדידה של פרמטרים מטאורולוגיים. זת פעולה כימיים ופיעקרונו

 עקרונות ההקמה וההפעלה של המערך הארצי נקבעו ברוח התחיקה האירופית. 
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 הגדרות 1.8

איכות האוויר  ם עלנתוניהבו מופיעים כל שאתר האינטרנט  אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה:

  www.svivaaqm.netהקישור לאתר הוא: תוכנה לעיבוד המידע. הו

 איכות האוויר. בתחנות לניטור איכות של אמינות הנתונים הנמדדים השיטה לבדיקת : איכות בקרת

כל . וכד' בקרת נתונים ,כיולים ע"י גורם חיצוני, תקופתיים תהליך כולל פעולות תחזוקה, תיקוף, כיוליםה

  מתאימה.הסמכה לעבור בקרת האיכות נדרשים של הגורמים שלוקחים חלק בתהליך 

במסגרתו מאותרים, מסומנים  .איכות אוויר ם עלשל נתוניועריכה בדיקה של : תהליך בקרת נתונים

  .9בנספח , המופיעים סימנים מוסכמיםומדוגלים נתוני ניטור שאינם תקפים )תקינים( באמצעות 

איכות האוויר שנמדדים בתחנות  ם עלנתוניה: בסיס הנתונים הארצי מכיל את כל בסיס הנתונים הארצי

הוא זמין לציבור  .שעות 12מערך הארצי. בסיס הנתונים מתעדכן בזמן אמת ומבוקר תוך ההניטור של 

 איכות האוויר בישראל.של ברשת האינטרנט ומשמש לאפיון 

 .שהן חלק מהמערך הארצי איכות אווירשל ניטור ה או תחנות להמפעיל תחנהמחזיק או : ארגון גוף מנטר

מתפרסם  , אשרמייצגות במערך הארצי ניטור תחנותבתוצאות הניטור חודשי של : סיכום דו"ח חודשי

 המשרד להגנת הסביבה.באתר האינטרנט של 

, מערך הארצי במשך שנה קלנדריתבתחנות הניטור תוצאות הניטור של כל שנתי של : סיכום דו"ח שנתי

 המשרד להגנת הסביבה. של האינטרנט באתר מופיע אשר

בבסיס הנתונים של הגוף המנטר דיגול או בקרת נתונים : תהליך עדכון של הנתונים שעברו נתוניםדריסת 

 . הארצי הנתונים בסיסלרציף  באופן

של בתחנות הניטור תהליך ונהלים אשר נועדו להבטיח את אמינות הנתונים הנמדדים : איכות הבטחת

 איכות האוויר ע"י בקרת איכות ואמצעים אחרים

 .בקרת הנתונים בגוף המנטרלגורם האחראי : מבקר הנתונים

זיהום האוויר של והמשמש לפרסום תחזית  את איכות האוויר גדירמאשר : מדד מדד זיהום אוויר

מדד זיהום האוויר מפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת של חישוב האופן  ות לציבור.עוהתר

 .(5)נספח  הסביבה

 .לחוק 2-ו 1לעניין סעיפים  כהגדרתו בחוק אוויר נקי :ממונה

המתאים. אירופי התקן ההמבוסס על  מסוים לביצוע ניטור של מזהם אוויר הוראת עבודה: נוהל שיטה

 IEC/ISO 17025 לתקןהרשות להסמכת מעבדות  לשם הסמכה של הגוף המנטר ידיעל זה יוכן נוהל 

 עבור גזים וחלקיקים. בדיקותל

של למכשיר ניטור ואופן חישוב ( validation)בדיקות תיקוף של לביצוע עבודה  הוראת: פרוטוקול תיקוף

 פרק הזמן שנקבע קביעת ערך הממוצע לפי: Time Endingרישום הנתונים בשיטת וודאות. ה-איערך 

 . בתום תקופת המיצוע

 גורם שהוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות לפי על ידיתפעול שוטף של תחנת ניטור הנעשית  :תחזוקה

17025 IEC/ISO לפי נוהל שיטה. לכיול , 

נתוני ואשר בחבל ארץ גאוגרפי מסוים תחנות ניטור המאפיינות את איכות האוויר  :תחנות ניטור חיוניות

  .(5)נספח  הנדון באזור האוויר זיהוםלבדיקת מדד  יםמשמשהניטור מהן 

תוכנה ייעודית המשמשת לאיסוף, בקרה/דיגול, עיבוד/הצגת הנתונים והעברת מידע  :בקרהת תוכנ

 לפרסום באינטרנט. 

http://www.svivaaqm.net/
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 תחנות ניטור ם שלסוגי 1.1

תחנות ניטור: תחנות כלליות, תחנות תחבורתיות ותחנות לניטור  ם שלסוגי השלוש הארצי כוללמערך ה

 מקור פליטה נייח.של 

האוויר את איכות  האפשרמייצג ככל באופן האיכות האוויר של מיועדת לניטור  :תחנה כללית (א)

ככל ווני הרוח ויפתוח לכל כתוקם במקום  תחנה מסוג זה. והיא ממוקמת בהתאם ,הכללית באזור

היא  אם. עוד, כבישים, אתרי בנייה וכגון מפעלים ,למקורות פליטה מקומיים לא בסמוך פשראה

ממוקמת בעיר, תחנת ניטור כללית תוצב כך שדיגום המזהמים נעשה מעל גובה הבניינים כדי לאפיין 

 את האוויר החופשי באזור.

ות חנקן תחמוצ ,(SO2)חמצנית -פרית דוו: גהאלההמזהמים אחד או יותר מ מנוטריםבתחנה כללית 

(NO, NO2, NOx) אוזון ,,(O3) 10-חלקיקים נשימים הקטנים מµm (PM10),  חלקיקים נשימים

 .(CO)חמצני -פחמן חדו µm2.5 (PM2.5)-עדינים הקטנים מ

רוח, ה)כולם או חלקם(: מהירות וכיוון  אלהבתחנה מסוג זה נמדדים הפרמטרים המטאורולוגיים ה

 טמפרטורה, לחות יחסית, קרינה, כמות משקעים. 

מוקמות בסמוך ממזהמי אוויר שמקורם בתחבורה. תחנות אלו של מיועדת לניטור  :תחנה תחבורתית (ב)

 יש חשיפה של האוכלוסייהבהם שבמקומות מוצבות על הקרקע, ו לעורקי תנועה ראשיים בעיר

  .למזהמים

 אופייניים לפליטה מכלי רכב: המזהמים אחד או יותר טרים ובתחנות תחבורתיות מנ

 (BTEX, VOC) נדיפים ם, פחמימני(CO) חמצני-פחמן חד ,(NO, NO2, NOx) תחמוצות חנקן

. הפרמטרים המטאורולוגיים הנמדדים m2.5 (PM2.5)-וחלקיקים נשימים עדינים הקטנים מ

 בתחנות אלה הם טמפרטורה ולחות יחסית.

מיועדת לניטור ריכוזים של מזהמים ספציפיים  פליטה נייח )תעשייתית(:תחנה לניטור מקור  (ג)

, על כך מזהמים אלה. נוסף תדילמד מתאיםבה ומכשור המדידה  ,פליטה נייחיםהנפלטים ממקורות 

 רוח.הוכיוון הרוח ם כגון מהירות יבתחנות אלה נמדדים פרמטרים מטאורולוגי

בהתאם לצרכים מיוחדים: פניות ציבור,  תתקופת זמן מוגבללתחנות ניטור ניידות הארצי מוצבות  מערךב

איכות אוויר  ם שלבו אין תחנות ניטור, בחינת נתונישקבלת מידע על אודות איכות האוויר במקום 

תחבורתיות או תחנות תחנות קבועות ועוד. התחנה הניידת מיועדת לניטור מזהמים כמו בתחנות כלליות, ב

 מקור פליטה מסוים. של המיועדות לניטור 
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 תחנות ניטורשל מיקום   8

לכך הערכים הנמדדים  תלות במקום ובזמן. איכ את איכות האווירלקבוע על מנת ניטור אוויר מבוצע 

קבע ימיקום תחנת ניטור יבה התחנה מוצבת. שאת הסביבה  ככל הניתןניטור חייבים לייצג הבתחנת 

בהתאם להנחיות  מקורות הפליטה ה שלאו השפע הבאופן שיאפשר הערכה מיטבית של חשיפת האוכלוסיי

 והשיקולים המפורטים בפרק זה. 

 מקיםכך יגיש  שם. להממונה על ידייאושר מיקום תחנת ניטור  אישור הממונה למיקום תחנת ניטור:

על אף  .מיקום התחנהשל ובקשה לאישור  תחנה לממונה מסמך הכולל התייחסות להוראות פרק זה

יר נקי, ווהופעלה לפני הקמת המערך הארצי וצורפה למערך לפי חוק אותחנת ניטור שהוקמה האמור, 

יורה  ,תופעל במיקומה כפי שנקבע לפני הקמת המערך. ימצא הממונה צורך במיקום מחדש של תחנת ניטור

 . לגוף המנטרעל כך 

 : מיקום של תחנת ניטוראו  סוגבעת בחינת כלליים  שיקולים מנחים

  כללית, תחבורתית, ניטור מקור פליטה נייח –מטרת הניטור וסוג התחנה 

 :ייצוגיות המיקום בהתחשב בסוג התחנה 

 מקורות פליטה בסביבה של סוג וצפיפות  -

 צפיפות ועומס תחבורה -

 צפיפות אוכלוסייה -

 צפיפות ופריסת בתים ליחידת שטח )היחס בין גובה הבניינים לרוחב הרחוב( -

 נתונים קלימטולוגיים -

 מזהמים באטמוספרהשל יישום מודלים לחישוב פיזור  בעזרתם ריכוזי מזהמי ה שלהערכ -

 השפעת טופוגרפיה מקומית -
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 סוג התחנה ה שלקביע  8.1

 מטרות הניטור. סמךעשה על ית( עודהמדידות )כללית/תחבורתית ויבוצעו בה שסוג התחנה  ה שלקביע

 מקום התחנה ה שלבחיר 8.8

נגישות למתקן ולסביבתו, בטיחות וביטחון, : אלהלהתחשב בגורמים ה יש מיקום התחנה ה שלבחירב

יחסית  אפשרההאתר צריך להיות פתוח ככל  (.עודנלווים )חשמל, קווי טלפון ו םזמינות שירותי

צמחייה הסובבים אותו. מעל מבנה התחנה המרחב יהיה פתוח לשמיים ללא הסתרה מצמחייה ללמבנים/

אוויר באזור המוצע בעבר ובהווה האיכות של מדידות התוצאות בצריך להתחשב . מבניםמתלויה או 

 .תחנת ניטור ניידת(תוצאות מדידה של דגימות או תחנות ניטור קודמות, )תוצאות מדידה של 

  כללית ת ניטורתחנמיקום של הנחיות לבחירת  8.8.1

 :אלהבחשבון השיקולים ה יובאוכללית  טורניבקביעת מיקום של תחנת 

  ישיר או עקיף לריכוזים הגבוהים ביותר בהתייחס לערכי בהם האוכלוסייה נחשפת באופן שאזורים

 הסביבה. 

 .מקום המייצג את חשיפת האוכלוסייה הכללית 

 מהתרומה של כל מקורות  השפעהלקבוע כדי לאפשר  התחנות ימוקמו רחוק ממקורות הפליטה

 ו שטח של מספר קמ"ר.אפיינתחנות הללו יההפליטה. 

  אורך כביש  צריכות לאפיין מקורות פליטה בעיר, שכוללים אזור תחבורתי עם עירונייםתחנות באזורים

  .מטרX250מטר250שטח של לפחות  עםמטר ואזור תעשייה  100 של לפחות

  עירונייםאזורים מק"מ מאזורי תעשייה או  חמישהתחנות באזורים כפריים ימוקמו במרחק של לפחות. 
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 תחבורתיתהנחיות לבחירת מיקום של תחנת ניטור   8.8.8

 ,מפליטות של כלי רכב בהם צפויים הריכוזים המרבייםשיש למקם תחנות תחבורתיות במקומות 

 :אלהלצורך זה יש להעדיף את המיקומים ה . הםילאשהאוכלוסייה נחשפת 

 נפחבין גבוה יחס  ,קרי ,טובה שאינהורמת שירות  ת שיא(ומספר כלי רכב בשענפח תנועה גבוה ) -

  .פקקי תנועה עלמעיד ה הכביש קיבולתהתנועה ל

בהם יש מבנים )במיוחד מבנים גבוהים( משני צדי שרצוי לאתר רחובות  –רחוב בעל אופי קניוני  -

 ופיזור המזהמים מוגבל. ,הכביש

אליו כיוון הרוח השולטת מוביל את הזיהום מהכביש או במקרה של כבישים שניטור בצד הכביש  -

 העולים. בצד הכביש של כלי הרכב -משופעים 

, משפת הכביש טריםמ עשרה עדמקומי יש להציב את תחנת הניטור במרחק של עירוני/לניטור תחבורתי 

  .מצמתים מרכזיותלפחות  טריםמ 25במרחק של אך 

מקצה תחום זכות הדרך, אלא אם  יש להציב את תחנת הניטור ,עירונית-לניטור אוויר בסמוך לדרך בין

 .יהקיימים שימושים רגישים בתחומ

 

 הנחיות לבחירת מיקום של תחנה לניטור מקור פליטה נייח 8.8.1

 :אלהיקבע בהתחשב בהיבטים הנייח ילניטור מקור פליטה  תחנהאתר ההצבה של 

  פיזור מזהמי אוויר כגון של הרצת מודל של תוצאותAERMOD  בהם נמצא ריכוז שומיקום הקולטנים

 לפיזור מזהמים.המזהמים המרבי במורד הרוח השכיחה לפי חיזוי מודל 

 .הימצאות של האוכלוסייה בתחום ההשפעה של מקור הפליטה. יש להתחשב בצפיפות האוכלוסייה 

 מקור הפליטה.עם אזור ללא הפרעה ביחס למקור הפליטה, רצוי קשר עין  ,באזור מישורי 
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  תחנת ניטורשל ובדיקות קבלה  , תיעודתכולה ,מבנהתחנת ניטור:  1

 כללי 1.1

 מרכיבים של תחנת ניטור:

  ניטורהתחנת מבנה 

 ם שלתקשורת ותקשורת למרכזיחשמל, מיזוג אוויר, מסדים, ארונות מערכות : מערכות היקפיות 

 אש. וכיבוי גילויואיסוף נתונים, גילוי פריצות 

 מכשור כיול אוטומטי, גזים וחלקיקים, מערכת  ,מזהמי אווירדגימה ואנליזה של ל מכשור :מכשור

 מטאורולוגי.

 נתונים , גיבויתקשורת ואיסוף נתונים מתחנות הניטור ,בקרה תתוכנו : אוגר נתוניםתוכנה ותקשורת, 

  .תוכנה לבקרה, לניתוח, לדיווח ולהעברת הנתונים לממונה

 תיעוד ובדיקות קבלה של תחנת ניטור חדשה ספר תחנה, :רישום ותיעוד. 

 .1בנספח הקמת תחנה נמצאת של להליך  דוגמה

  תחנת ניטורמבנה  1.8

 ממבנה תחנת ניטור דרישות 1.8.1

2.5kg/m -מ לא יפחתשעומס משקל מותר על הגג עשה לפי יחדשה י ת ניטורתחנשל תכנון  .א
עומס  .2

5kg/m-משקל מותר על הרצפה לא יפחת מ
2 . 

 חסין לפריצה ודוחה אש. תחנת ניטור יהיהשל מבנה  .ב

ייבנו מחומרים עמידים בפני קורוזיה ופגעי מזג אוויר ובכלל זה בה התחנה וההתקנים  מבנה .ג

הקירות  ה קלה וקשיחה.ייבנה משלדת פלד של תחנה חדשה מבנה .ומהפטריות, ריקבון, חלודה וכד

למינציה של סיבי זכוכית עם שרף פוליאסטר מצופים חזקים וקשיחים, יהיו החיצוניים והפנימיים 

 מוקצף אינרטי בתווך, באופן שהביתן יהווה מקשה אחת.ן תמפוליאור)פיברגלס(, עם בידוד תרמי 

 גג התחנה יהיה ישר. .ד

 תחזוקה.יאפשר גישה נאותה לביצוע תחנת הניטור גודל  .ה

 :האלה חיצונייםהממדים ההרצוי יהיה בעל המבנה  גודל .ו

 טריםמ 2.5אורך:  -

  טריםמ 2.5רוחב:  -

  טריםמ 2.5גובה:  -

יהיה מבודד תרמית ואטום למים ולאבק, באופן שיאפשר את פעילותו התקינה של התחנה  מבנה .ז

 הציוד המותקן בו.

 :להלןכמפורט הציוד בתנאי סביבה חיצוניים התחנה יגן על  מבנה .ח

 בצל 5-55C –טמפרטורה חיצונית:  -
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 100%עד  10%לחות יחסית:  -

 (, רוחות סערה, קרינת שמש ישירה SEA SALTגשם, ברד, חלקיקי אבק ומלח ) -

 ואט/מ"ר(, גזים הנפלטים מרכב ומאזורי תעשייה 1,200)

 :כמפורט להלןתנאי סביבה פנימיים של יאפשר קיום  התחנה מבנה .ט

 ± 2C 23-26C טמפרטורה יציבה בתחום -

 20%-לחות יחסית נמוכה מ -

שנה לפחות, ללא דפורמציות ועם דרישות  15 יהיה אורך החיים של המבנה וההתקניםמומלץ כי  .י

 תחזוקה מזעריות.

 אישור הממונה.ב חריגה מהוראות פרק זה מותרת  .יא

 תשתיות התחנהדרישות מ 1.8.8

על גבי תחנה . מומלץ להקים ןבבניימבנה קיים, כגון חדר ב או שימושבסיס )קרקע( ראוי ויציב  .א

 משטח בטון.

התחנה אם  .גדר ייעודית או גדר המשרתת מתחם )לדוגמה, גדר בית ספר על ידיהמבנה יהיה מגודר  .ב

 (.דליזםונפעולות למנוע כניסה של זרים ו , ישממוקמת במתחם בית הספר

 יועץ בטיחות. על ידימאושרת הגג המבנה צריך להיות מגודר באמצעות גדר תקנית  .ג

מותקנות כניסות ויציאות של אספקת חשמל, תקשורת והארקה, מזגן, סולם יהיו על דפנות המבנה  .ד

 ה לגג ושילוט.יעלי

 יש להקפיד על איטום הגג, בייחוד בנקודות הכניסה של צינורות הדגימה. .ה

ימה לדוגם : פיית כניסה לסעפת דגימה, פיית דגאלהמותקנים הפריטים היהיו על גג מבנה התחנה  .ו

 .חלקיקי

מלבד  ,יוקם במתחם התחנה או בקרבתה עם קולט ברקים טריםמ עשרהתורן מטאורולוגי שגובהו כ .ז

 . בקרבת מקום הישראלי יבהם יש תחנה של השירות המטאורולוגשתחנות תחבורתיות ובמקומות ב

  בטיחותביטחון ו 1.8.1

לרבות במקרים  על כל המשתמע מכךלפי כל דין תחנת הניטור של הניטור אחראי לבטיחות  תחנתמפעיל 

  אלה:ה

  בהם ש, מקומות ציבוריים אחרים או בקרבתםבבתי ספר או  םנמצאות בתחואשר תחנות ניטור 

כדי הנדרשים  והזהירותהבטיחות  כלליכל  נקוטימפעיל תחנת ניטור  - עשויים להימצא אנשים וילדים

  בעוברי אורח. פגיעה למנוע

  מפעיל תחנת ניטור לוודא כי מבנה על  - או במקומות גבוהיםמוצבות על גגות מבנים תחנות ניטור אשר

  .בהיבטים אלוהתחנה בטיחותי 
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 מערכות היקפיות 1.1

בתכנית  תבוא לידי ביטויאבזור התחנה ושל תכנית הההיקפי והגדרת הכמויות תיעשה על פי  הציודבחירת 

 החשמל ובתכנית התקשורת של התחנה. 

 חשמלמערכות  1.1.1

 . ולפי כל דין על מפעיל התחנה לוודא כי מערכות החשמל בתחנת הניטור פועלות באופן תקין בכל עת .א

לוחות חשמל: כמות החשמל צריכה להספיק להפעלת כל המכשור האנליטי והמערכות הנלוות. יש  .ב

 של חשמל ללא הפסקה. רציפה הספקה להבטיח

המזגן מחובר לפאזה אחת, מערכת  :על פי שלוש פאזותעשה יתמומלץ כי חלוקת המתח בתחנה  .ג

  המחשב מחוברת לפאזה שנייה והציוד האנליטי מחובר לפאזה שלישית.

 לאוגר הנתונים ולמערכת מיגון לפי הצורך.  UPSיש להתקין  .ד

 אוויר מיזוג מערכות 1.1.8

על מנת לספק סביבת טמפרטורה מבוקרת. יש לדאוג  אוויר יזוגמ מערכתותקן בתחנת הניטור ת .א

  יצרני המכשור.של לטמפרטורת הפעלה אופטימלית של המכשירים על פי הנחיות 

יצרני של הטמפרטורה של מכשירי הניטור לפי הוראות תנודות בטמפרטורה צריכות להיות בטווח  .ב

תופעל באופן אוטומטי  שימוש במערכת מיזוג אוויר אשר על ידייג זאת שלה ניתן. המכשירים

 מע"צ. ± 2 של מע"צ עם סטייה 23-26טווח המומלץ: הבאמצעות תרמוסטט. 

אם רישום של טמפרטורת האוויר בתוך התחנה.  ינוהלו ,טמפרטורה פנימי-יותקן מדבכל תחנה  .ג

כדי , תנותק באופן אוטומטי הספקת החשמל למכשירי המדידה 35Cהטמפרטורה בתחנה עולה על 

 יצרני המכשירים )טווח טמפרטורות עבודה מומלץ(. של נזק למכשירים בהתאם להמלצות  למנוע

מזגן לרכוש מומלץ  בעת רכישת מזגן חדש מומלץ להתייחס לנושא היעילות האנרגטית של המכשיר. .ד

 כ"ס. 2של  בעל הספק

 ציוד מסדי 1.1.1

מדפים נשלפים חמישה מ"מ עם  600עומק ב U 40אינטש  19ציוד  מסדי שנית הניטור בתחנ להתקין מומלץ

 .ניטור אוויר בתחנותשל המתאים להתקנת מכשור 

 תקשורת 1.1.3

או  RS232, Ethernetלאוגר נתונים בתצורת תקשורת  וחוברי ניטורהמכשירי הניטור בתחנת  .א

 חיבור קווי.ב

קווי או  מודם ,מבוססת על מודם אלחוטי תהיהן תחנות הניטור למרכז הבקרה התקשורת בי .ב

 אינטרנט.
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 אמצעי מיגון 1.1.3

 שונים. בקרה מכלולי קליטה ושידור למוקדי ו פריצה(ו  אשנגד גלאים )ולהפעיל מומלץ להתקין  .1

 פות.גז לכיבוי שר   ימתזים ממטפולהפעיל  להתקין מומלץ .2

 ושיטות לניטור אוויר מכשור 1.3

כלשהו. דרישה עבור  ודאות-לה ערך של אי נוסףאלא  ,מזהמי האוויר אינה ערך מוחלטשל ריכוז  תמדיד

הוודאות הוגדרו מתוך -הוודאות המרבי המותר אומצה בהתאם לתחיקה האירופית. ערכי אי-ערך אי

עבור חלקיקים ובנזן ו 15%( עבור מזהמים גזיים עד DIRECTIVE 2008/50/ECהדירקטיבה האירופית )

 :אלהה אוויר יעמדו בדרישותה איכותשל ניטור המכשירי לכן  .25%עד 

 ע מדידות רציפותביצו 

  הגזים מכשיר לניטורכיול אוטומטי של 

 חיבור לאוגר נתונים 

 ה של אישור-USEPA  ו/אוEN  למכשיר מסוים, יש להחזיק  מתאיםאישור  איןלמכשיר הניטור. אם

 שר הממונה. י, שארגולטרי לאומי -ןאישור אחר מגוף בי

  הצגת בדיקותType Approval  לפי דרישתבדיקת תיקוף של שתשמש לביצוע של המכשור  

 .USEPA -או ה EN-וה ISO17025-ה

  1מפורט בטבלה היתבססו על תקנים אירופיים לפי גזיים אוויר שיטות לניטור מזהמי: 

 גזייםמזהמי אוויר לשיטות ניטור  תקנים: 1טבלה 

 אירופאיתקן  המזהם הנמדד
NO, NO2, NOx EN-14211 

O3 EN-14625 
SO2 EN-14212 
CO EN-14626 

Benzene EN-14662 

 .USEPA -ה יתבססו על תקני חלקיקיםשיטות לניטור  •

  



 הנחיות הממונה  תחנת ניטורשל ובדיקות קבלה  , תיעודתכולה ,מבנהתחנת ניטור:  3 פרק 

 עמודים 11מתוך   11עמוד   2מהדורה:               01.06.2015 :יוםבתוקף מ

 ניטור איכות האווירל םרימכשי 1.3.1

 .כמפורט בפרק זה, הממונה על ידילפי שיטת המדידה הנדרשת  יפעלו האווירניטור לם מכשירי

 (S2H )מימן גופרי /או ו (8SO) חמצנית-פרית דווגניטור  1.3.1.1

עיקרון מבוססת על ה הסביבבאוויר ב( H2Sמימן גופרי )/או ו (2SO) חמצנית-גופרית דו שלשיטת המדידה 

 . (fluorescence)  UVסגולה-אולטרהקרינה פלואורסצנטית של 

דרך הדוגמה, אשר מעוררת עוברת  (200-220nm)בתחום  UV קרן אלקטרומגנטית -השיטה  רתיאו

. כאשר המולקולות המעוררות חוזרות למצבן האנרגטי הבסיסי, הן 2SOבאופן ספציפי את מולקולות 

 באוויר SO2גז  לריכוז יחסיתהיא  קרינהעוצמת ה. (240-420nm)פולטות קרינה באורך גל אופייני 

ולעיבוד  הלקטרונית לקליטהמהווה חלק מהמערכת הא גלאי על ידיהקרינה הנפלטת נאספת  הנדגם.

 אותות. 

במדידה  H2S-ו 2SOמודד ריכוז  משולב, אשר מכשירניתן להתקין  צורך, ישבהם ש בחלק מהמקומות

  .מקבילה

 H2S או/ו 8SO המודד ניטור ממכשיר דרישות: 8טבלה 

 דרישה פרמטר

 Measuring technique UV fluorescence המדיד תשיט

Measuring units ppb, ppm, µg/m יחידות
3
, mg/m

3
 

 Custom Ranges תחומי הפעלה
0-0.05 to 100 ppm 

0-0.2 to 250 mg/m
3

 

 תחתוןגילוי סף 
Lower Detectable 

Limit 
< 2 ppb 

 Precision דיוק
1% of reading or 1 ppb 

(whichever is greater) 

 Linearity תליניאריו
 

+/-1% full scale < 100ppm 

 Zero drift (24 hours) Less than 1 ppb שעות( 24) יציבות "אפס"

 Span drift ± 1% full-scale per week "תחום"יציבות 

 יציאות תקשורתיות
Communication 

outputs 
TCP/IP Ethernet or RS232 

 Operating conditions תנאי הפעילות
Temperature: 0°-45°C 

Sample Flow Rate: 0.5-1 lit/min 
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 3NHו/או  NOX ,NO ,2NO תחמוצות חנקן ניטור  1.3.1.8

 .מבוססת על עקרון השיטה הכימית הסביבבשיטת המדידה במכשיר לבדיקת תחמוצות חנקן באוויר 

בו שכמילומינוסצנסיה מתארת תהליך  (.Chemiluminescenceכמילומינוסצנסיה ) -השיטה  תיאור

אוזון ל (NO)חמצני -חנקן חד בין תגובה על מבוססת תגובה כימית. השיטהשל  נפלטת קרינה כתוצאה 

(O3)  חנקן דולקבלת-( חמצני במצב מעוררNO2*) .חנקן דו-( חמצני במצב מעוררNO2* פולט קרינה )

  *NO2 המולקולה כאשר. 1,200nm-עם מקסימום ב 600-3,000nm)אדום )אורכי גל -באזור אינפרה

די לקבוע כ הנדגם. באוויר NOגז  לריכוז יחסית שעוצמתה קרינה פולטת היא ,רגיל אנרגטי למצב חוזרת

ניתן לעשות זאת  .(NO) חמצני-חנקן חדבאוויר קודם צריך להפוך אותו ל( NO2) חמצני-ריכוז של חנקן דו

אינה בודקת  כמילומינוסצנסיהחשוב לציין ששיטת . ( המובנה בתוך המכשירConverterהממיר ) על ידי

( הופך NO2חמצני )-בה חנקן דוש(. לאחר תגובת חיזור NO2חמצני )-דוהבאופן ישיר את ריכוזי החנקן 

. קביעת NOx (NO+ NO2) ניתן למדוד את הכמות הכללית של תחמוצות חנקן (,NOחמצני )-לחנקן חד

חמצני -חד וחנקן NOx( נעשית בשתי מדידות נפרדות: תחמוצות חנקן NO2חמצני )-חנקן דושל ריכוז 

(NO ריכוז החנקן .)דוה-( חמצניNO2 מחושב )כך: 

1) NO2=NOx-NO 

 אותות.של ולעיבוד  הגלאי, המהווה חלק מהמערכת האלקטרונית לקליט על ידיהקרינה הנפלטת נאספת 

 חנקן תחמוצות המודד ניטור ממכשיר דרישות: 1טבלה 

 דרישה פרמטר

 Measuring technique Chemiluminescence מדידה תשיט

Measuring units ppb, ppm, µg/m יחידות
3
, mg/m

3
  

 Custom ranges תחומי הפעלה
0-0.05 to 100 ppm 

0-0.1 to 150 mg/m
3
  

 Lower detectable limit תחתוןגילוי סף 
0.40 ppb (60 second 

averaging time) 

 Precision ±0.4 ppb דיוק

 Linearity ±1% full scale תליניאריו

 Zero drift (24 hours) <0.40ppb שעות( 24יציבות "אפס" )

 Span drift ±1% full-scale יציבות "תחום"

 יציאות תקשורתיות
Communication 

outputs 
TCP/IP Ethernet or RS232 

 Operating conditions תנאי הפעילות

Temperature: 0°-45°C 

Sample Flow Rate:  

0.6–0.8 lit/min 
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  1O אוזון ניטור 1.3.1.1

  .(UV Photometry)הפוטומטרית  הבשיט משתמשתבאוויר הסביבתי  ריכוזי אוזוןשל המדידה 

 אשר בולעות ( O3מולקולות אוזון )של  קרינהבליעת  ם שלמאפיינימבוססת על  זושיטה  -השיטה  רתיאו

עוצמת . לריכוז האוזון באוויר יחסיתהיא עוצמת הבליעה . 254nm( באורכי גל UVסגולה )-קרינה אולטרה

אינו מכיל ו)האוויר הנדגם ואוויר נדגם שהועבר דרך מסנן לאוזון הבליעה נמדדת במקביל בשתי הדגימות: 

הקרינה הנפלטת נאספת . ההפרש בעוצמות האור בין שתי המדידות הנו יחסי לריכוז האוזון באוויר. (אוזון

 אותות.של ולעיבוד ה גלאי, המהווה חלק מהמערכת האלקטרונית לקליט על ידי

 1O אוזון המודד ניטור ממכשיר דרישות: 3טבלה 

 דרישה פרמטר

 Measuring technique UV Photometry מדידה תשיט

  Measuring units ppb, ppm, µg/m3, mg/m3 יחידות

 Custom ranges תחומי הפעלה
0-0.05 to 200 ppm 

0-0.1 to 400 mg/m3 

 Lower detectable limit 1.0 ppb תחתוןגילוי סף 

 Precision 1.0 ppb דיוק

 Linearity ± 1% of full-scale תליניאריו

 Zero drift (24 hours) < 1 ppb שעות( 24יציבות "אפס" )

 Span drift <1% full scale per month יציבות "תחום"

 Communication outputs TCP/IP Ethernet or RS232 יציאות תקשורתיות

 Operating conditions תנאי הפעילות

Temperature: 0°-45°C 

Sample Flow Rate:  

1-3 lit/min 
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 CO חמצני-פחמן חדניטור  1.3.1.3

 ספקטרוסקופיההבשיטת  נעשיתבסביבה חמצני באוויר -ריכוזי פחמן חדשל המדידה 

(IR absorption.)  

חמצני -חדהפחמן המולקולות ל שבליעת האור/קרינה  ם שלמאפיינימבוססת על  זושיטה  -השיטה  רתיאו

(CO ) 4,6גל  באורכיאדומה -קרינה אינפרה אשר בולעותµm פחמן הלריכוז  יחסית אהי. עוצמת הספיגה

בתוך הגז הנדגם משתמשים במערכת  COכדי לוודא שבליעת הקרינה נובעת מתרומת חמצני באוויר. -חדה

. מערכת COלבין הבליעה בהיעדר  COהשימוש במערכת זו מאפשר להפריד בין הבליעה של  .מסננים

 המבוססת על גלאי מתאים מעבירה את האותות למערכת איסוף והצגת נתונים. תאלקטרואופטי

 CO חמצני-חד פחמן המודד ניטור ממכשיר דרישות: 3טבלה 

 דרישה פרמטר

 Measuring technique IR absorption מדידה תשיט

Measuring units ppb, ppm, µg/m יחידות
3
, mg/m

3
  

 Custom ranges תחומי הפעלה
0-1 to 10000 ppm 

0-1 to 10000 mg/m
3 

 Lower detectable limit 0.04 ppm תחתוןגילוי סף 

 Precision +/-0.1 ppm דיוק

 Linearity תליניאריו
+/-1% full scale < 1000 

ppm 

 Zero drift (24 hours) < 0.1 ppm שעות( 24יציבות "אפס" )

 Span drift (24 hours) +/-1% full scale שעות( 24יציבות "תחום" )

 Communication outputs יציאות תקשורתיות
TCP/IP Ethernet or 

RS232 

 Operating conditions תנאי הפעילות

Temperature: 0°-45°C 

Sample Flow Rate:  

0.5-2 lit/min 
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 PM2.5  /PM10 חלקיקים נשימים באווירניטור  1.3.1.3

A.  קרינת  ה שלהנחתהשיטת (attenuation Beta) 

בעוצמת הירידה עקרון מבוססת על ה הסביבב מיםישל חלקיקים נששיטת מדידה זוהי  –השיטה  רתיאו

עובר דרך פילטר דגימה.  תיסביבהאוויר ה (.attenuation Betaהחלקיקים ) על ידיקרינת בטא, אשר נספגת 

 ה שלנמדדת לפי ירידה בעוצמ העמסההו, יעודייעל גבי נייר סינון ( מצטברים אבקמים )יחלקיקים נש

 סינון מתחלף באופן אוטומטי בפרקי זמן קבועים בניירות סינון חדשים.הנייר . C-14קרינת בטא ממקור 

 מערכת הדגימה מחוממת כדי למנוע עיבוי מים על גבי נייר הסינון. 

-או מ m 10-האוויר נדגם באמצעות פיית דגימה בעלת מבנה שאינו מאפשר כניסת חלקיקים גדולים מ

m 2.5 ,ל כך ניתן לבצע מדידה רק שוPM10  2.5אוPM . 

  קרינת ה שלהנחתה בשיטת חלקיקים המודד ניטור ממכשיר דרישות: 6טבלה 

 דרישה פרמטר

 שיטת מדידה
Measuring 

technique 

Beta attenuation BAM 

 Source מקור קרינה
Carbonium-14 (C14) < 3.7MBq 

(<100μCi) 

Measuring units µg/m יחידות
3
  

 Custom ranges תחומי הפעלה
0 to 5,000μg/m

3
  

0 to 10,000μg/m
3 

 תחתוןגילוי סף 
Minimum 

detection limit 

<1 μg/m
3
 (24-hour average)  

<4 μg/m
3
 (1-hour average) 

Resolution µg/m רזולוציה
3 1± 

Precision µg/m דיוק
3 2± 

 יציאות תקשורתיות
Communication 

outputs 

TCP/IP Ethernet or RS232 

 תנאי הפעילות
Operating 

conditions 

Temperature: -30 to 60°C 

Sample Flow Rate: 0.6 lit/min 
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B. שיטת TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) 

)תדר( מדידת שינוי הפרמטר מבוססת על ה הסביבב מיםיחלקיקים נש שלשיטת המדידה  -השיטה  רתיאו

 אשר קשור באופן ישיר לשינוי המסה.

אוויר עובר באופן רציף וקבוע דרך פילטר דגימה אשר רוטט בתדר המשתנה בהתאם להצטברות ה

( התדר של הפילטר באופן רציף ומחשב Deltaהחלקיקים על הפילטר. מכשיר הניטור בודק את השתנות )
 את ריכוז החלקיקים באוויר בהתאם לשינוי התדר.

 

 מורכבת משני מרכיבים ייחודיים: מערכת שקילה דינמית של פילטר TEOMשל  מערכתה

(FDMS - Filter Dynamics Measurement Systemומערכת חיישני משקל ) 

(TEOM - Tapered Element Oscillating Microbalance המערכת נועדה לקבוע ריכוזים בטווחי זמן .)

 קצרים וארוכים.

 PM2.5מים עדינים )יזמנית ריכוזי חלקיקים נש-במכשיר מאפשרים למדוד בו כביםהמורמשקל החיישני 

fineי( וחלקיקים נש( מים גסיםcoarse PM2.5-PM10),  שלהם ניתן לקבל ריכוז סכום הריכוזים ובעזרת

 . PM10כללי של 

 TEOM בשיטה חלקיקים המודד ניטור ממכשיר דרישות: 7טבלה 

 דרישה פרמטר

 Measuring technique TEOM שיטת מדידה

Measuring units µg/m יחידות מדידה
3 

 Custom ranges 0 to 1,000,000 μg/m³ (1 g/m³) תחומי הפעלה

 Resolution 0.1 μg/m³ רזולוציה

 Precision דיוק
±2.0 μg/m³ (1-hour ave) 

±1.0 μg/m³ (24-hour ave) 

 Communication outputs TCP/IP Ethernet or RS232 יציאות תקשורתיות

 Operating conditions תנאי הפעילות

Temperature: 8 to 25°C 

Flow Rate:  

Fine PM filter: 3 l/min 

Coarse PM filter: 1.67 l/min 

Bypass Flow Rate: 12 l/min 

 

 

  



 הנחיות הממונה  תחנת ניטורשל ובדיקות קבלה  , תיעודתכולה ,מבנהתחנת ניטור:  3 פרק 

 עמודים 11מתוך   11עמוד   2מהדורה:               01.06.2015 :יוםבתוקף מ

   XEBT +VOCשיטה לניטור  1.3.1.6

BTEX+VOC (benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes, 1.3-butadiene )ניטור רציף של ריכוזי 

 (. Chromatography Gas) גזית כרומטוגרפיהמתבצע בעזרת 

בתערובת.  חומריםכרומטוגרפיה גזית היא שיטה להפרדה, לזיהוי ולקביעה כמותית של  -השיטה  רתיאו

 GCמורכב מיחידת זה מכשיר . הכרומטוגרפיה מתבצעת באמצעות מכשיר מיוחד שנקרא גז כרומטוגרף

 PID/FIDחנקן. גלאי  - הנושא. בתוך המכשיר קיימת בקרה עבור קצב הזרימה של גז PID/FIDעם גלאי 

 מנורה המשמשת מקור הקרינה. במצויד 

 BTEX +VOC המודד ניטור ממכשיר דרישות: 2טבלה 

 דרישה פרמטר

 Measuring technique Chromatography  Gas שיטת מדידה

 Compounds פרמטרים

תלוי בהגדרות המכשיר. פרמטרים 

 אפשריים:

 benzene, toluene, ethylbenzene, 

xylenes, ,1,3- butadiene 

Measuring units µg/m יחידות מדידה
3
, ppb  

 Ranges available תחום המדידה

3.25 to 3250 μg/m3 = 0-1000 ppb 

0.32 to 325 μg/m3 = 0-100 ppb 

0.032 to 32.5 μg/m3 = 0-10 ppb 

 Lower detection limit ≤ 0.01 ppb = 0.0325 μg/m תחתוןגילוי סף 

 Precision דיוק

Better than 0.3 % over 48h 

(Retention Time) 

Better than 2 % over 48 h on 1 ppb 

(Concentration) 

 יציאות תקשורתיות
Communication 

outputs 
TCP/IP Ethernet or RS232 

 Operating conditions Temperature: 10 to 35°C תנאי הפעילות
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 מזהמי אוויר מיוחדיםניטור שיטות ל 3.4.1.1

גוף  בידיניטור רציף של ריכוזי מזהמים שאינם מופיעים בהנחיות שלעיל יבוצע לפי שיטות ניטור מאושרות 

פי ל בתיאום עם הממונה ועל ווהכ ,או שיטות אחרות מקובלות U.S. EPA ,EN מולאומי מוסמך כ-ןבי

 הוראותיו.
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 אוטומטי כיול מערכת 1.3.8

-אוטומטי יומי, כיולים רגילים וכיולים רבכיול  לביצועאוטומטי מערכת כיול מכשירי הניטור יכללו 

של  (drift)ימת סטייה יומית במכשירי המדידה )גזים( האנליטיים קי. גזים ניטורמכשירי נקודתיים של 

אוגר  על ידימערכת מנוהלת הבאמצעות מקדמי הכיול האוטומטי.  נעשההמדידה. תיקון הסטייה 

 נתונים.ה

 (, מחולל אוזון Calibrator - מערכת למיהול הגזים )מכייל יכללות הכיול האוטומטי ומערכ

(Ozone generator)  מחולל(המשמש לטובת מכשירי חלק אופציונלי ואה אוזון O3 ו- NOx) מערכת ,

על ועם עקיבות להכנת תערובת הגזים  2%-ודאות קטנה מ-( וגזי כיול עם דרגת איZero Air"אוויר אפס" )

 . ISO17025מעבדה מוסמכת  ידי

 torCalibra - מכייל 1.3.8.1

 -ו תחמוצות חנקן, חמצנית-חמצני, גופרית דו-המכייל מספק ברמה מדויקת את גזי הכיול: אוזון, פחמן חד

BTX מדויקים.  לריכוזים. תפקידו לדלל גזי כיול 

 בעזרתמחובר המכייל משמש לערבוב של תערובת הגזים בריכוזים רצויים. ותא הערבוב עשוי מטפלון 

 על ידימבוצע ומתבצע פעם בשנה שלו הכיול  .גזיםהמכשירי ניטור לו לסעפת הפליטה 1/4צינור טפלון ''

 .ISO17025מכויל ועקיב לפי  BIOSבעזרת מכשיר  ISO 17025ספק תחזוקה מוסמך לביצוע כיולים לפי 

 מכייל ממכשיר דרישות: 9טבלה 

 דרישה פרמטר

 דיוק הזרימות
Accuracy of each Mass 

Flow Measurement 

מהתחום  1%מהקריאה או  2%±

 ניהם(י)הקטן מב

 הזרימותליניאריות 
Linearity of Mass Flow 

Measurement 
 מהתחום 0.5%

 הדירות הזרימות
Repeatability of Mass Flow 

Measurement 

מהתחום  1%מהקריאה או  2%±

 ניהם(י)הקטן מב

 ליטר לדקה Zero Air Flow 20-1 זרימת אוויר אפס

 סמ"ק לדקה Calibration Gas Flow 500-25 זרימת גז כיול

 שניות 60עד  Response time התגובהזמן 

 מע"צ Operating temperature 45-0 טמפרטורת טווח הפעילות

 6, אופציונלי Calibration Gas Inputs 3 גזי כיול פרמס

 Power requirements 220-240VAC ±10%, 300w מתח חשמלי

 Ozone output 6ppm-litres מחולל אוזון
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  Zero Air - אוויר אפס 1.3.8.8

אוויר לאוויר נקי ממזהמים. רמת ניקוי גבוהה במיוחד של את ההופכת  (Zero Air)יחידת "אוויר אפס" 

אחרים. מבנה מודולרי של היחידה מאפשר  יםאנליטי כיםתהליללכיולים ו נדרשת (10)טבלה  אוויר אפס

 ון גזים מזהמים. ומג לסלק

ספק תחזוקה מוסמך  על ידי יבוצעהכיול  .לכל מכשיר ניטור פעם בשנהיבוצע כיול של "אוויר אפס" 

 .ISO17025מכויל ועקיב לפי  BIOSבעזרת מכשיר  ISO 17025לביצוע כיולים לפי 

 "אפס אוויר" ממכשיר דרישות: 10טבלה 

 דרישה פרמטר

 Zero Air Flow 1-20 liter/min זרימת אוויר אפס

 Dew point נקודת טל
Membrane Dryer: -10°C 

Heatless Dryer: -40°C 

 Operating temperature -10 to 40°C טמפרטורת טווח הפעילות

 Power requirements 220-240VAC ±10%, 300w מתח חשמלי

 

 ניקוי רמת ה שלדריש, ניקוי שיטת, מזהמים: אפס אוויר יחידת עבור נוספים פרמטרים: 11טבלה 

 רמת ניקוי שיטת ניקוי פרמטר

 0.5ppb> ספיחה, ספיגה, תגובה כימית NOx תחמוצות חנקן 

 0.5ppb> ספיחה SO2 חמצנית-גופרית דו

 0.4ppb> ספיחה  O3 אוזון 

חמצני/ -פחמן חד

 חמצני-פחמן דו

CO/CO2  חמצון ל-CO2 ,תגובה כימית ,

 ספיחה

<0.02ppm 

 0.005ppm> חמצון, ספיחה HxCx פחמימנים 
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 גזי כיול  1.3.8.1

 :אלהיול המוחזקים בגלילי גזים יעמדו בדרישות הכגזי 

  תעודת אנליזה ואישורים  יהיו בעליגלילי גז המכילים אוויר נקי או תערובת גזים בריכוזים ידועים

 תאריך תפוגה. על ריכוז המזהם ועל המעידים על הרכב התכולה,  ISO/IEC 17025מעבדה מוסמכת מ

  בכל עת י תוקףנב בתחנת ניטור יהיוגלילי גזים . 

  2%-קטן מ יהיההדיוק הנדרש של ריכוזי הגזים בגלילים.  

  שאינם קורוזיביים וסתי לחץ על ידימבוקרים יהיו גלילי גזים . 

  או בתוכו, בהתאם לתנאים המקומייםמקובעים לאחד הקירות, מחוץ למבנה יהיו גלילי גזים 

 בטיחות.ההוראות לו

 גז מגלילי דרישות: 18בלה ט

 דרישה פרמטר

 NO גז כיול
BTEX 

(Benzen) 
CO SO2 

 1000ppb 0-15.6 ppb 0-50ppm 0-376 ppb תחום המדידה

 50ppm 1.25ppm 4000ppm 50ppm ריכוז גז כיול מוצע

 2%≤ 2%≤ ±2% 2%≤ דיוק

 חודש 24לפחות  חודש 24לפחות  חודש 24לפחות  חודש 24לפחות  זמן מדף
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 יםיגזמזהמים של  ניטור מכשירידגימה ל מערכת 1.3.1

 סעפת הדגימה )צינורותו , מפוחאו פתח הדגימההדגימה : פיית אלהמערכת הדגימה כוללת את החלקים ה

אוויר אל  לשאוב א ודגימה ההתפקידה של מערכת ומפוח(.  ניטור אשר מחברים בין פתח הדגימה, מכשירי

-מכשירים בו כמהיכולה לשמש מכשיר אחד או מערכת זו לצורך בדיקתו.  מכשיר לניטור גזיםהתוך 

  זמנית.

הדגימה ניתן דוגמה למערכת לעבור תחזוקה וניקוי לפי תנאי הסביבה בתחנה.  נדרשתכל מערכת הדגימה 

 .1לראות באיור 

 
 : 1איור  מקרא

 כניסת האוויר .1

 מגן גשם .2

 סעפת דגימה .3

 צינור דגימה .4

 פילטר .5

 ניטור אווירלמכשיר  .6

 ציוד אחר .1

 מפוח של מערכת הדגימה .2

  

 דגימה מערכת  :1איור 
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 גימהמיקום מערכת הד 1.3.1.1

 : גימהבעת מיקום מערכת הד אלהלהתחשב בגורמים היש 

  ,נקודות תקשורת.ללמקורות חשמל וגישה גישה לאתר התחנה, בטיחות 

  עצים, מבניינים, מסעפת הדגימה צריכה להיות ללא הפרעות של פתח הזרימת האוויר בקרבת

 210יש להבטיח שלא תהיה הפרעה לזרימת האוויר סביב פתח היניקה )לפחות  .ומהמרפסות וכדמ

, אנכית ואופקית, מכל מטר אחד מעלות ללא הפרעה או מכשול(. יש למקם את פתח הדגימה במרחק של

 מבנה תומך. 

  4מטר )"אזור נשימה"( לבין  1.5בין במרווחים שצריכות להיות ממוקמות דגימה של האוויר הנקודות 

באישור  בהם יש אילוץ לכךשמטרים( אפשריים במקרים מיוחדים  2מיקומים גבוהים יותר )עד . יםמטר

 הממונה.

  של מקור הפליטה כדי למנוע דגימה ישירה של פליטות  דיתיפתח הדגימה בסביבה מיאת אין למקם

 . הסביבבאוויר השלא עברו ערבוב עם 

  מחזור של האוויר.יאפשר שלא  ימוקמו באופןאוויר הנדגם הפתחי כניסה ופליטה של 

 הדגימה סעפת 1.3.1.8

 סרבול למנוע מנת על או אופקית אנכית תותקן בצורה אשר ,דגימהה סעפת תחובר הדגימה פייתל 

 .תחנהב אחזקה עבודות ביצוע בזמן שבר וסכנת

  הדגימה. סעפתלמנוע כניסת מי גשם אל תוך יש 

 אחד מאלה יהיהממנו עשויה סעפת הדגימה שחומר ה :polytetrafluoroethylene (PTFE) perfluoro-

ethylene-propylene (FEP) ,borosilicate glass ,stainless steel . להימנע משימוש בחומרי נחושת יש

 מתכת. צינור על ידי היניקה תהיה מוגנת מומלץ כי סעפתמבוססים על נחושת. הבחומרים או 

 פילטר חלקיקים 1.3.1.1

  תפקידו למנוע כניסת מכשיר ניטור אווירכל כניסה להמוקם בסעפת הדגימה לפני יחלקיקים הפילטר .

עונה   5µm)פילטר עם גודל נקבובים של אותן  ולשנותקריאות המכשיר על עלולים להשפיע החלקיקים 

 דרישות אלו(. בדרך כלל על 

 מתאימים הם:החומרים . האינרטי למזהמים הנבדקים צריך להיות מסנןה בית 

 poly-tetra-fluoroethylene (PTFE) ,borosilicate glass ,stainless steel. 

  שיטה של הנוהל והוראות  תנאי הסביבה בתחנה, הוראות היצרן לפי יוחלפו וינוקומסנן הפילטר ובית

 ר.טנמגוף הה
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 מפוח 1.3.1.3

 .מיקום המפוח יהיה בסוף סעפת הדגימה 

  לדרישות היצרן של המכשיר.  יתאיםזרימה של אוויר אל תוך מכשיר לניטור גזים הקצב 

  ואין זרימת האוויר, תועבר הודעת תקלה או תנותק המערכת באופן אוטומטי ,יש תקלה במפוחאם. 

 

 חלקיקיםמערכת דגימה למכשירי ניטור  1.3.3

חלק מהמכשיר עצמו. ניתן לסווג ראשים  אהי -חלקיקים  דגימת ראש -מערכת הדגימה למכשיר חלקיקים 

חלקיקים  דגימת . בחירת מכשיר לניטור חלקיקים ו/או ראשPM2.5 ,PM10לפי גודל החלקיקים הנדגמים: 

 ,מנית )לדוגמה-בו הראשי דגימבעל שני במכשיר ניטור חלקיקים להשתמש  אפשרתלויה במטרת הניטור. 

 .(PM10-ו PM2.5למדידה של  TEOM-מכשיר ה

בהתאם האוויר טמפרטורת  את וסתהיכולה לודינמית  חימום מערכת כולל החלקיקים לעתים מכשיר

 מדידה. ה המערכת נועדה למנוע עיבוי מים בתוך צנרת הדגימה ובתוך תא. האוויר של היחסית ללחות

בהתאם לצורכי הדגימה  מבוקרת בספיקה וירואה דגימת היונקת את בכל מכשיר מותקנת משאבה

  והוראות היצרן.

 

  מכשור למדידות מטאורולוגיותציוד ו 1.3.3

המתאים להצבת מכשור  ימקור פליטה נייח יוצב תורן מטאורולוגשל תחנה לניטור בבתחנה כללית ו .א

 ,ירות המטאורולוגימעל הפרעה בסביבה אשר יאושר על ידי הש טריםמ עשרהרולוגי בגובה של ומטא

רוח. תחנות שבסביבתן ישנה תחנת מדידה של הוכיוון הרוח מכשור למדידת מהירות כן יוצב ו

 היו פטורות מהתקנת ציוד זה.י ,השירות המטאורולוגי

חנת הניטור אפיין את האזור הגאוגרפי של תממדידה של לחץ ברומטרי אשר בתחנת ניטור תתבצע  .ב

במידה ובאזור הגאוגרפי קיימת מדידה מהימנה של לחץ ברומטרי, ניתן  גובה מעל פני הים(.ב)

 לעשות שימוש במדידה זו.

 יד במכשור למדידת טמפרטורה ולחות. ת ניטור תצוכל תחנמומלץ כי  .ג

 .ממונהאו על פי דרישת ה מכשור נוסף יוצב על פי הצורך והיישומים הספציפיים של כל גוף מנטר .ד

 אישורגוף אחר ב)הארגון המטאורולוגי העולמי( או  WMO-בדרישות ה יעמודציוד המדידה  .ה

 השירות המטאורולוגי.

על פי סטנדרטים  או WMOשל  Guide 8פי הנחיות  הצבת המכשור המטאורולוגי תיעשה על .ו

 אישור הממונה.ב מקובלים אחרים םמקצועיי
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 תוכנה ותקשורת  1.3

כיול אוטומטי, , איסוף, עיבוד וגיבוי נתונים אשר יאפשרו ,כנת בקרהותבאוגר נתונים וב תחנת ניטור תצויד

אוגר תאימות בין יש לוודא הארצי. נתונים הבסיס  עדכוןו ונים מתחנות הניטור למרכז הבקרההעברת נת

 לאוגר הנתונים והתוכנה הקיימים במשרד להגנת הסביבה.בתחנה כנת הבקרה והנתונים ות

 יםאוגר נתונ 1.3.1

הליך הכיול ל, תיקון הנתונים הגולמיים ממכשירי הניטורלואיסוף ל ,ביצועלאחראי הנתונים אוגר 

 תחנה למרכז הבקרה של מפעיל תחנת הניטור או למרכז הבקרה הארצי.התקשורת בין לו האוטומטי

 :אוגר נתוניםמדרישות ה

  מחשב תעשייתי המשולב עם תוכנה ייעודית.  יהיההניטור תחנת בהנתונים  אוגרמומלץ כי 

 3בנספח  מופיעהלמפרט טכני של אוגר נתונים  הדוגמ .2נספח במופיע נתונים האוגר של טכני ה מפרטה . 

 באמצעות תקשורתיתבצע רי התחנה השונים ממכשי נתונים איסוף Ethernet \RS232 . הנתונים אוגר 

 . ומכשור מטאורולוגי מכשיר לניטור גזים -מכשירי המדידה מ םנתוני של הסריקה או דגימ יבצע

 דקתי. ביצוע מיצוע חמשו עיבוד ראשוני של המדידות יבצע הנתונים אוגר  

 מכשירים לפי דרישההפעלת  יבצע הנתונים אוגר.  

 נספח מתואר בהאוטומטי תהליך הכיול  .כיול אוטומטי למכשירי ניטור גזיםהפעלת  יבצע הנתונים אוגר

6. 

  התיקון האוטומטי תהליך  .ח הכיול שהתקבל"לנתונים בהתאם לדו יתיקון אוטומטאוגר הנתונים יבצע

 .6 נספחמתואר ב

  הייתה הפסקת תקשורת, לאחר אם אגירת מידע לתקופה מעל חודש או יותר. אוגר הנתונים יבצע

 הנתונים השמורים למרכז הבקרה. יועברו חידוש התקשורת 

 (. עודכגון פתיחת דלת, גלאים שונים ו ,למערכות היקפיות )באמצעות מגעים יבשים ברוחאוגר הנתונים י

 קליטת התראות והעברת המידע בתקשורת למרכז הבקרה.

  שעון חורף.במשך כל השנה לפי  יפעלאוגר הנתונים 

 בשיטת באוגר הנתונים יתבצע הנתונים  רישוםTime Ending . 

 בקרהת תוכנ 1.3.8

הצגת לעיבוד ול/דיגול, בקרהלאיסוף, ייעודית המשמשת ל בקרה תיעשה שימוש בתוכנ הגוף המנטר

  אלה:דרישות התעמוד במרכז הבקרה של כל גוף מנטר ו ם  שלתוכנת הבקרה תותקן במחשביהנתונים. 

בקרה/דיגול של  לתהליך הנחיות הנתונים. בקרה/דיגול שלונים לאיסוף היה בעלת מנגנות התוכנה .א

 .5 פרקבמפורטות  - תהליך חשוב ביותר –הנתונים 

 באינטרנט. לפרסום מידעהעברת ו רכי דיווח שוניםולצ תאפשר עיבוד והצגת הנתונים התוכנה .ב

באופן רציף במשך כל השנה לפי שעון חורף  הארצי הנתוניםבסיס של  עדכוןהתוכנה תאפשר  .ג

 . Time Endingובשיטת 
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נתונים הכל של  הארצי הנתוניםבבסיס אוטומטי עדכון ותהיה בעלת מנגנון לדריסת נתונים  התוכנה .ד

 .תחנת הניטורשל שעברו בקרה, תיקון ודיגול אצל מפעיל 

 בקרהיעשה שימוש בתוכנת  ,בקרה תתוכנברשותו  איןו ,אחת ניטור תתחנ ברשותו שיש מנטר גוף .ה

  .הסביבה להגנת המשרדהאינטרנט של  אתרשל המערך הארצי באמצעות 
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  תיעודורישום  1.6

תחנה של תיאור או  תחנהה ה שלהקמהתהליך  שלמפורט תחנת ניטור ינהל רישום ותיעוד של מפעיל 

תחנה. עבור תחנה חדשה או ציוד חדש הבספר  רשםיהתיעוד י .הבתחנ הקייםקיימת הכולל את כל הציוד 

  ערך תיעוד של בדיקות קבלה.יי

 ספר התחנה  1.6.1

ספר תחנת ניטור הוא לתחנת ניטור יהיה ספר תחנה אשר יוחזק בתחנת הניטור או במשרדי הגוף המנטר. 

 :אלהפרקים ההחלוקה ללפי  ניטורהמסמך המתאר בפירוט את תחנת 

 (תמונותבליווי )מיקום התחנה,  תיאור התחנה: סוג .א

 תשתיות התחנה .ב

 מכשור התחנה .ג

 תפעול ותחזוקה .ד

 וטיפולים בתחנהטפסים: בדיקה, כיול  .ה

  : מבנה התחנה והמערכות בה שרטוטים .ו

  .13בנספח  מופיעהלספר תחנה  הדוגמ

 ציוד חדשלו בדיקות קבלה לתחנת ניטור חדשה 1.6.8

 .אוגר הנתוניםלותבוצענה למכשור האנליטי, למערכת הכיול האוטומטי  תיקוףהו הקבלהבדיקות  .א

 . 21עד  23ים בנספחמופיעה בדיקות קבלה/תיקוף של פרוטוקול ל הדוגמ

 ., עיבוד והעברת הנתוניםהקליטתקשורת: לו תוכנהלתיקוף תבוצענה הו בדיקות הקבלה .ב

מערכת חשמל, מערכות בטיחות אש כגון לאבזור ההיקפי ) תיקוף תבוצענההו בדיקות הקבלה .ג

 .ופריצה(

 גוף המנטר.ביוחזק  ציוד חדשלו קבלה לתחנה חדשה בדיקותשל תיעוד  .ד
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 חזקה של תחנת ניטוראהפעלה ו 3

 ירועל מנת להפיק נתוני איכות או .גוף המנטרהשל  ואחריותנתונה להפעלה ואחזקה של תחנת ניטור 

 ,צוות או ספק תחזוקה, בקרת נתוניםפעולה של : אלההשירותים האת  יפעילאו מנטר הגוף יבצע האמינים 

  .איכותהבטחת ו בקרת איכות

לשם  התחזוקה ספק או צוות"י ע תעשה ולאבקרת הנתונים תתבצע ע"י הגוף המנטר או צוות מטעמו 

 .מניעת ניגוד עניינים

 גוף מנטרמ מקצועיותדרישות  3.1

תקן פי יהיה מוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות ל ומעלה ניטור תחנות שלושגוף מנטר המפעיל  .א

11025 IEC/ISO 3.4.1"מזהמי אוויר בהתאם לשיטות המפורטות בסעיף  של לבדיקות". 

-חמצנית, תחמוצות חנקן/חנקן דו-דו הגוף המנטר יפעיל, ויתחזק את מכשירי הגזים הבאים: גפרית .ב

ואת מכשירי   EN -חמצני ובנזן בהתאם לנוהל השיטה המבוסס על תקן ה-חמצני, אוזון, פחמן חד

 גוף מנטר יערוך סיור פיקוח בתחנות הניטור לפחות פעם ברבעון. .EPAהחלקיקים לפי שיטת ה 

 חזוקהלביצוע שירותי תמקצועיות דרישות  3.8

של הגוף  צוות או ספק תחזוקה על ידיתחזוקה של תחנות הניטור יבוצעו הכיול והכל פעולות  .א

 לכיול IEC/ ISO 11025 תקן לפי הסמכה יבעל צוות התחזוקה או ספק התחזוקה יהיו .המנטר

 ."3.4"בסעיף  ותשיטות ניטור המפורטבהתאם ל מהרשות להסמכת מעבדות

תחנות ניטור  10אי אחד המתפעל עד צוות התחזוקה ימנה טכנאים/הנדסים לפי המפתח הבא: טכנ .ב

 בלבד.

 . שיטה המתאיםהלפי נוהל  -לביצוע כיולים, תיקונים ופעילות תחזוקה  אמות מידהתדירות ו .ג

בעל הכשרה  על ידיתחזוקה תתבצע המכשירי הניטור תבוצע בהתאם להוראות היצרן.  ה שלתחזוק .ד

  .לשנתיים תחודש אחת והיאציוד הניטור,  מטעם יצרני אוויר ניטור מכשירי ה שלתחזוקלו לתפעול

מכשירי הניטור תכלול ביקור בתחנת ניטור אחת לשבועיים לפחות לצורך תחזוקה  ה שלתחזוק .ה

 שוטפת ולבדיקת המצב הפיזי והתפעולי של תחנת הניטור על כל מרכיביה.

ה בתחנת תבצע בעקבות הודעה של מבקר הנתונים או בעקבות ביקור צוות התחזוקיטיפול בתקלה  .ו

  הםבטיפול או  החלפה ,של מערכות הניטורחלקים  לאחר כל שינוי )ביקורת שגרתית(. הניטור

 . לפי נוהל השיטה של מדידת המזהם תקינותם כדי לוודא את תכיול ובדיקות רלוונטיו ויבוצע

לרבות בדיקות, תיקונים,  תחזוקה יתועדו בפירוט בתחנה עצמה ובמשרדי הגוף המנטרהפעילויות  .ז

 שינויים, החלפות וכדומה. 
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 בקרת נתוניםצוות  ם שלתפקידידרישות ו 3.1

 .5ויפעל לפי נוהל בקרת נתונים המבוסס על פרק  הכשרה מתאימההיה בעלי צוות בקרת נתונים י .א

בקרה  תבחינה ועריכה/דיגול של נתוני איכות אוויר באמצעות תוכנצוות בקרת נתונים יבצע  .ב

 .להלן 5בפרק המופיעות הנחיות הבקרת הנתונים תתבצע לפי  ייעודית.

חלקיקים ההפעילות התקינה של המכשור לניטור גזים,  ה שלבחינצוות בקרת נתונים יבצע  .ג

 והמכשור המטאורולוגי לפי מדדים שונים )עקומות כיול אוטומטיות, ערכים, השוואות(.

פעילות התקינה של המערכות ההיקפיות של תחנות הניטור, ה ה של בחינצוות בקרת נתונים יבצע  .ד

 מיזוג אוויר.וכגון תקשורת, חשמל 

 תגלו.הביצוע קריאות לספק תחזוקה על תקלות שצוות בקרת נתונים אחראי על  .ה

 .ןתקלות ומעקב אחריהשל ניהול רישום צוות בקרת נתונים אחראי על  .ו

 .6בפרק המופיעות הנחיות הדיווח לממונה על פי צוות בקרת נתונים יבצע  .ז

 איכות של תהליך הניטור בקרת 3.3

ניטור יש האיכות של תהליך  בקרתעל מנת ליישם ו נלווההציוד התחנת ניטור ו ה שלתחזוקעל  נוסף

בקרת , מכשירי הניטור כיולהוודאות, -עמידה בדרישות לערכי אי :אלהה המרכיבים של ביצוע על קפידלה

 וזמינות נתונים. נתונים 

 הוודאות-איערך  3.3.1

ככל שהמדידה מדויקת יותר,  .םודאות מסוי-איבעלת ערך  מדידה באשר היא איננה ערך מוחלט, אלאכל 

את הגבולות שביניהם נמצא הערך הוודאות מגדיר -ערך אי הוודאות, אבל היא תמיד קיימת.-יורדת אי

סויים שהוגדרו מראש סדרת בדיקות/ניבעזרת  ברמה נתונה של סבירות.של מדידת המזהם האמיתי 

 הוודאות.-את ערך איניתן לחשב  בפרוטוקול התיקוף של מכשיר המדידה,

לאחר  .תחיקה האירופיתבהתאם ל אמות מידהלעמוד ב נדרשהוודאות של מכשיר המדידה -ערך אי

אירופית, ניתן לקבוע התחיקה המהבדיקות עם הערך שנקבע לפי  תוודאות המתקבל-השוואה של ערך האי

-דרישה. כמו כן על מנת להבטיח שהריכוזים הנמדדים נמצאים בטווח איעל האם מכשיר המדידה עונה 

לות פרוצדורליות תקופתיות: כיולים, בדיקות ותחזוקה של הציוד ווודאות המוצהר, צריך לנקוט פעה

כדי לוודא צריך לבצע בדיקות ם בה טיפולאו  מערכתבהחלפה של חלקים או  והמכשירים. לאחר כל שינוי

  תקינותם.  את

 ניטור מכשירי של כיול 3.3.8

, תקופתייםהוהיומיים  -האוטומטיים כיולים הלנושא  יכלול התייחסותמנטר של גוף  שיטההנוהל 

נקודת אפס בבשתי נקודות: אוגר נתונים  יתבצע על ידי יומיה אוטומטיהכיול ה. כמפורט בפרק זה

 יתבצע על ידי נקודות מתחום המדידה 6-4נקודתי: -המדידה. כיול תקופתי רבנקודה מייצגת מתחום בו

 . בתחנה הנוכחאיש תחזוקה 
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 מוסמכתעל ידי מעבדה חיצונית  (ודתייםקנ-רב כיוליםאיכות ) בקרתניטור לבצע התחנות של על מפעיל 

ולנהל שנתית למכשירי הניטור  תקופתיים ת כיוליםיעל מפעיל התחנה להכין תכנ .לכיול ISO 17025לפי 

  מעקב אחר יישומה.

 כיולים אוטומטיים 3.3.8.1

 כיול אוטומטי יומי .א

ובהתאם לנוהל שיטה  פי תכנית קבועה בפיקוח אוגר הנתונים יבוצע אחת ליממה על יומי אוטומטיכיול 

 . 13מוצגים בטבלה השיטה לפי מזהם לא יקבע ערכי סטיות כיול מרביים מעבר לערכים הנוהל  רלוונטי.

 ה מותריםי: ערכי סטי11טבלה 

 מזהם

  -הסטייה המרבית המותרת ב

 SPAN 20%)נקודה המייצגת 

 מהתחום המדידה(

הסטייה המרבית המותרת 

 יכוז אפסרב

 (SO2) חמצנית-גפרית דו
5%  ± 5 ppb ± 

 ± 5%  ± 5 ppb (H2Sמימן גופרתי )

 ± 5%  ± 5 ppb (NOx) תחמוצות חנקן

 ± 5%  ± 5 ppb (O3אוזון )

 ± 5%  ± 0.5 ppm (COחמצני )-ופחמן חד

 .ותחילה מעבר הוראות - 1 בפרק המופיעה,  16לפעול לפי טבלה יש: בתקופת המעבר הערה

  כיול אוטומטי שבועי .ב

ובהתאם לנוהל שיטת פי תכנית קבועה בפיקוח אוגר הנתונים  יבוצע אחת לשבוע עלכיול אוטומטי שבועי 

  -מרביים בהערכי סטיות הכיול  BTEX +VOC מכשיר ניטור עבורניטור רלוונטי. 

SPAN  20%לא יעלו על .± 

 תיקון נתונים בהתאם לכיול אוטומטי .ג

נתוני איכות את  אוגר הנתונים יתקן, ערכי סטיות הכיול המרבייםאוטומטי עומדים בהנתוני הכיול  אם

, יותרקיימת סטייה גדולה אם . (6נספח ב הדוגמ)המדידה  עקומת הכיול החדשים של יוםלפי ערכי האוויר 

יש צורך בפתיחת תקלה מול ספק תחזוקה  עם זאתלפי נתוני הכיול התקינים האחרונים. יתבצע התיקון 

  .ב""5.1.2לפי סעיף 

 כיולים תקופתיים 3.3.8.8

  :אלהתקופתיים יבוצעו לפי לוחות הזמנים ה כיולים

 פעולות תחזוקהאו  או אחרי תיקון לשלושה חודשיםאחת  - לניטור גזים םמכשירי.  

  פעולות תחזוקהאו  פעם בשנה או אחרי תיקון –חלקיקים מכשירים לניטור. 
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 ציוד בתחנה. ה שלנקודתי בעת התקנ-עבור כל ציוד ניטור חדש יש לבצע כיול רב 

 איכות בקרתכיולים במסגרת  3.3.8.1

נקודתיים פעם בשנה ע"י ספק תחזוקה של גוף מנטר או -במסגרת בקרת איכות כוללים כיולים רב כיולים

פעם בשנה  לכיול ISO 17025על ידי מעבדה חיצונית מוסמכת לפי תתבצע איכות  ע"י גורם חיצוני. בקרת

תחנות שכל אחת מ שיבטיח כזה באופןתכנית כיולים חיצוניים תיקבע מראש, מתחנות הניטור.  25%-ל

המעבדה החיצונית לא תהיה חברה  ארבע שנים.אחת לחיצונית איכות  בקרתתעבור  הארצי הניטור במערך

 המשווקת מכשירים לניטור איכות אוויר לשם מניעת ניגוד עניינים להפעלת המערך הארצי. 

 בתחזוקה נתוני הניטורשל נות זמי 3.3.1

זמינות הנתונים . 90%של  בהיקף נתוני הניטור ממוצעת של תחנת ניטור ישמור על זמינות של מפעיל 

זמינות הנתונים תשקף זמני כיול, הפסקת של הזמינות של כל מכשירי המדידה בתחנה.  כממוצעתחושב 

העברה או הקמה. זמינות הנתונים תחושב על עקב פעילות עקב תקלות, נזקי טבע או הפסקת פעילות תחנה 

  .דקות חמשפי זמן בסיס של 

עקב תקלות/הפסקות חשמל נתונים כוללים ערכי כיול, נתונים חסרים/מדוגלים או  אינםמינים נתונים ז

 . ומהוכד
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 ניטור אוויר ם שלובקרת נתונייבוד עאיסוף,  3

דוגמה  באחריות הגוף המנטר. נמצאאיכות האוויר  ם שלתונינאיסוף, בקרה, עיבוד ותיעוד של תהליך ה

בקרת הנתונים מתחנות  .22בנספח  מופיעהאוויר  ניטור ם שלנתוני ובקרת עיבוד  איסוףשל עבודה ל

  הבאים.בסעיפים הניטור מבוצעת על סמך ההנחיות המפורטות 

 בקרת הנתוניםשל  תהליך 3.1

 . 1בקרת הנתונים מוצג בצורה סכמתית בתרשים של תהליך ה

 הניטור מתחנות המתקבלים הנתונים בקרת תהליך של סכמטי תיאור: 1תרשים 

  

 בדיקת מסך דינמי:

 קליטת נתונים
 בדיקת התראות

 בדיקת מערכות היקפיות

 הצגה ובדיקה של דו"חות הכיול 

בדיקת תוצאות ניטור מתחנות 

 ,מנ"א

 מדד איכות אוויר ה שלבדיק

בחינת מדידות 

 ותמטאורולוגי
השוואת מדידות על פי 

 תחנות ניטורשל קבוצות 

 עדכון בסיס נתונים.1

 ו/או

 לספק תחזוקה דיווח.2

ספק  על ידיטיפול .3

  תחזוקה

 ספק תחזוקהלדיווח  .1

ספק  על ידיטיפול  .2

 תחזוקה

ניטור של בחינת מדידות 
 אוויר

 ספק תחזוקהלדיווח .1

ספק  על ידיטיפול .2

 תחזוקה

 לא תקין

 לא תקין

 תקין

 תקין

 אם דרוש אם דרוש
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 מערכות ההיקפיותעם הובדיקת תקשורת עם תחנות הניטור  3.1.1

בדיקת קיום תקשורת תקינה לכל אחת מתחנות הניטור על פי מועד יש לבצע  בתחילת תהליך הבקרה

התקינה של המערכות הפעילות  נבחנתבתחילת תהליך הבקרה הקבלה של הדיווח האחרון מהתחנה. 

ההיקפיות של תחנות הניטור, כגון: חשמל, מיזוג אוויר, מערכת גילוי אש. במקרה של גילוי תקלה יש 

 ח תקלות."לבצע רישום בדודית לספק תחזוקה וילהודיע מי

 בחינת דו"חות כיול אוטומטי 3.1.8

  מכשירי יומי של הדו"חות הכיול האוטומטי  בודקים אתדו"חות כיול ול נכנסיםבתחילת תהליך הבקרה

 .6בנספח מופיע הגזים ניטור  ם שלמכשיריההסבר על כיול הגזים.  ניטור

  ויתבצע  ,תחזוקה צוותלהודעה על תקלה  ןתינתערכי הכיול המופיעים גבוהים מהסטיות המותרות, אם

 מקרהבכל מותרת נקבע בנוהל שיטה לפי מזהם ספציפי. ה הסטייהגודל  .רישום בטבלת מעקב ובקרה

  .4.4.2.1 , סעיףלעיל 4 בפרק 13בטבלה מוצגים הערכים ההסטיות לא יעלו על 

 החלקיקים מכשיר לניטורבהגזים ו מכשיר לניטורבערכי הריכוזים  ה שלבדיק 3.1.1

 נתונים מטאורולוגייםו

  תנודתיות  תיבדקהצגת נתונים של תחנה נבחרת או של קבוצת תחנות.  על ידי עשהיתבדיקת הנתונים

מסוימת בערכי הריכוזים: ריכוזים קבועים לאורך זמן; ריכוזים גבוהים/נמוכים מעבר למצופה יחסית 

מטאורולוגית שנמדדה, בהתאם למיקום ביחס לתמונה ה בסביבה או למקובל באזוראחרות לתחנות 

התחנה, לידע קיים על קיום מקורות זיהום ו/או טופוגרפיה מיוחדת בסביבת תחנת הניטור, עונת השנה, 

 יחס לא ברור בין ריכוזי מזהמים קשורים )הנמצאים בהשפעה הדדית ידועה, כגון:; יום/לילה

 ; NO2/NO/NOx, O3  פעמים בתקופת ההצגה, ייתכן שיש תקלה במערכת כמהתופעה חוזרת האם. 

 .2נספח ב מופיעותדוגמאות 

 יש לתעד  ח תקלות."במקרה של זיהוי תקלה יש להודיע על כך לספק תחזוקה ולבצע רישום תקלה בדו

מועד ואת טיפול בתקלה האופן את העברת ההודעה,  ה שלשיטאת הפתיחה של התקלות, המועדי את 

 ה.תסגיר

  סימנים מוסכמים,  (. דיגול יבוצע לפי1)נספח  דיגול הנתוניםיבוצע תקינים  בלתינתונים שזוהו כעבור

"נתונים לא  ,הסיבה לדיגול. לדוגמה רשםית (.10-9ים נספח) עודו no data, invalid, calibrationכגון: 

טבלה בח/"בדו יתבצעתיעוד דיגולים  .ומהתקינים", "נתוני כיול", "ביקור טכנאי בתחנה" וכד

 ביצוע דיגול.לאחראי  ,לוגילד, סימון וסיבה הדיגולהמיועדים לכך. יש לתעד סוג מזהם, תקופת 

 בקרת נתונים באופן שוטףהנחיות ל 3.8

  5.1 יףניטור האוויר של כל גוף מנטר בהתאם לסע ם שלנתוניהבקרת הנתונים תתבצע בתוך בסיס. 

 שעות ויותר,  12שעות מעת המדידה. נתונים שנמדדו לפני  12בקרת הנתונים יסתיים תוך של תהליך ה

 יחסית לזמן בחינת בסיס הנתונים הארצי, יהיו נתונים מבוקרים בלבד. 

  שעות מעת החזרה לעבודה סדירה.  12יעברו בקרה תוך שבת וחג נתונים שמופקים בימי 

 יועברו דרך מנגנון דריסת נתונים חנת הניטוראצל מפעיל ת המבוקרים והמדוגלים הנתונים . 
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 בקרת נתונים לצורך פרסום יומי ה שלחוב 3.1

. נתוני 5 נספחתחנות הניטור החיוניות מפורטת ב ה שלרשימה .ארץ נבחרו תחנות ניטור חיוניות חבלבכל 

על . (5)נספח  האוויר היומי על ידי הממונהזיהום הניטור מתחנות אלו משמשים לחישוב ולפרסום מדד 

פעמיים  אלוניטור האוויר מתחנות  ם שלבקרת נתונילבצע אשר ברשותו תחנת ניטור חיונית גוף המנטר ה

 .4דוגמה לפרסום מדד זיהום אוויר יומי מפורטת בנספח  .13:50-ו 2:50כל יום עד השעות ביום 

 וסביבה התרעה מערכילממונה על חריגות  דיווח חובת 3.3

בתחנות  ותאוויר המתקבל מזהמישל ערכי התרעה מעל חריגות דיווח לממונה  להעבירגוף מנטר חייב 

תוך פרק הזמן הקצר ביותר לצורך מתן התרעות לציבור לפי הדיווח חייב להתבצע  ו.הניטור שבאחריות

תוך שלושה ימי עבודה דווח על חריגות מערכי הסביבה יכמו כן הגוף המנטר  אוויר נקי.)ב( לחוק 2סעיף 

 .מדידת החריגהיום מ

 בדיווחזמינות של נתוני הניטור  3.3

תחושב  זוזמינות . 15%עבור מזהם מסוים בתחנה צריכה להיות מעל המידע זמינות  ,לצורך פרסום נתונים

דווח ולהסביר , על גוף המנטר ל15%-ירידה של זמינות נתונים מתחת לבעת  .בנפרדכל מכשיר מדידה  עבור

זמינות . הנתונים יהיה לשיקול דעת של הממונה עם הערה והסבר מתאימיםפרסום  .את הסיבה לכך

   .הנמדד מזהםהדקות בהתחשב בפרק הזמן של ערך הסביבה של  חמשזמן של בסיס הנתונים תחושב על פי 

 

 (.73%הזמינות הנדרשת היא )דקות  3זמן בסיס הוא . הניטור נתונישל  זמינות: 13טבלה 

 פרק זמן מזהם אוויר
 3-מספר הערכים ה

 דקתיים הדרושים
 תחמוצות חנקן, 

 5 דקות 30 חמצני-פחמן חד

 חמצני, -חנקן דו
 9 דקות 60 חמצנית,-גפרית דו

 חמצני, -פחמן חד
 12 שעות 2 אוזון

 תחמוצות חנקן, 
חמצנית, -גפרית דו

 חלקיקים נשימים
 216. שעות 24
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 ווח לממונהיד 6

 פרק זה.מפורט בלנתונים ומידע בהתאם לממונה עביר י גוף מנטר

  ניטור אוויר ם עלנתוני 6.1

לבסיס הנתונים ניטור האוויר  ם שלנתוניהעביר בזמן אמת באופן רציף ואוטומטי את מנטר יגוף  .א

גוף המנטר ידאג לבדיקה של שלמות הנתונים  בתדירות של עד חצי שעה.עברו והארצי. הנתונים י

המועברים לבסיס הנתונים הארצי. במידת הצורך, באחריותו להשלים את הנתונים החסרים בבסיס 

 הארצי.הנתונים 

הממוצעים החמש דקתיים יהיו רשומים  תחנות הניטור יישמרו כממוצעים חמש דקתיים.ב םנתוני .ב

 כל השנה לפי שעון חורף. Time Ending בשיטת

של המזהמים  (ppm) וחל"מ ,(ppb) ביחידות של חל"ב יתבצעשל המזהמים הגזיים  ניטור .ג

µg/mביחידות של מיקרוגרם למ"ק ) החלקיקים
המבוססות על תקנים ניטור יתבצע לפי השיטות  (.3

  .3.4אירופיים, כפי שמפורט בסעיף 

( תתבצע המרת יחדות עבור מזהמים הגזיים. 12)נספח  לניטור רציףסביבה  ערכילצרכי השוואה עם  .ד

µg/mליחידות מק"ג/מ"ק )( ppmחל"מ )/(ppbיחידות של חל"ב )ההמרה תתבצע מ
מ"ג/מ"ק  /(3

(mg/m
המרת יחידות תתבצע בהתאם לחוק הגזים האידיאליים, על סמך נתונים של טמפרטורה . (3

 ולחץ סביבתיים. במידע ואין נתונים עבור פרמטרים אלו, המרה תתבצע לפי מקדמי המרה 

 (, תוך התחשבות בגובה של התחנה.12)נספח 

 מידע על תחנות הניטור 6.8

לקבל את אישור  . בכל מקרה ישחנות ניטורהוספה, גריעה או הזזה של ת הגוף המנטר ידווח על .א

בהתאם להוראת השר על הקמת המערך  לוהכו, 29בנספח המופיע טופס ב הממונה לפעולה זו

 .הארצי

דיווח זה יועבר  .מכשור בתחנה )סוג ומספר סידורי(הוספה, גריעה או החלפת על הגוף המנטר ידווח  .ב

 .30בנספח המופיע טופס בביצוע השינוי  לממונה תוך שבוע מזמן

 . דיווח זה יוגש לממונה עד סוף פברואריועבר לממונה אחת לשנה דיווח על תכולת תחנות הניטור .ג

אביזרים נלווים )מכשירים לדיווח יתייחס למכשירי מדידה וה. בשנה שלאחר שנת הדיווח

ווח יבוצע טופס מתאים. הדיעל פי מטאורולוגיה, גלילי גזים לכיול וכדומה( מכשירי אנליטיים, 

 המופיע לפי טופס  הדיווחים יכללו מספרים סידורים של המכשירים. גיליון אקסלכרשומה ב

 .31בנספח 
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  איכות הבטחתואיכות  בקרתווח על ביצוע יד 6.1

יכין תכנית עבודה לביצוע כיולים של כל מכשירי הניטור האנליטיים שברשותו במסגרת  גוף מנטר .א

 הבאה הפעילות תשנלגבי  ספטמברדיווח זה יוגש לממונה עד סוף  איכות. הבטחתואיכות  בקרת

  .32בנספח המופיע טופס ב

של מכשירי הניטור הגזים לבסיס הנתונים הארצי גוף מנטר יעביר את הכיולים האוטומטיים  .ב

 באמצעות תוכנת בקרה ייעודית.

 חות"ניטור אוויר לצורך הפקת דו ם שלנתוניעל דיווח  6.3

הגופים להערות לחודש. טיוטת הדו"ח החודשי תועבר  15-ם מתפרסמים ביחודשיההדו"חות  .א

התייחסות הגוף המנטר לטיוטת הדו"ח החודשי תועבר לממונה עד  .בתחילת כל חודשהמנטרים 

 . לכל חודש 13-ליום ה

 מארסבתחילת חודש בשנה שלאחר שנת הדיווח.  סראשנתיים מתפרסמים בסוף חודש מ דו"חות .ב

להערות הגופים המנטרים. התייחסות הגוף המנטר לטיוטת הדו"ח "ח השנתי הדותועבר טיוטת 

  של כל שנה. ארסבמ 23-החודשי תועבר לממונה עד ליום ה

 הוראות לעניין דיגום סביבתי 6.3

 :אלהערך בהתאם להנחיות היהדיגום הסביבתי י

 כמפורט ,במדינות המפותחות בעולם מקובלבהתאם ל יבוצעושל המזהמים השונים שיטות מדידה  .א

 .15בטבלה 

הרשות להסמכת מעבדות מדוגמים שיקבלו הסמכה לבדיקות  על ידיעשה ידיגום הסביבתי יה .ב

 המשרד: על ידימועדים שנקבעו ב

  דרשו הדוגמים והמעבדות להגיש למשרד אישור מהרשות יי 2014 במארס 1מתאריך

בתהליך נמצאים הם ו ,הגישו כבר בקשה להסמכהולפיו הלאומית להסמכת מעבדות 

 הסמכה.

  תידרש תעודת הסמכה לבדיקות הסביבתיות. 2014ספטמבר ב 1מתאריך 

הרשות להסמכת ממעבדות שיקבלו הסמכה לבדיקות  ייעשו על ידיהאנליזות של הדיגום הסביבתי  .ג

 המשרד:  על ידימועדים שנקבעו במעבדות 

  רשות דרשו הדוגמים והמעבדות להגיש למשרד אישור מהיי 2014 במארס 1מתאריך

נמצאים בתהליך הם ו ,הגישו כבר בקשה להסמכהולפיו  ,הלאומית להסמכת מעבדות

 הסמכה.

  תידרש תעודת הסמכה לבדיקות הסביבתיות. 2014ספטמבר ב 1מתאריך 

 בתיאום עם הממונה.ייעשה דיווח על תוצאות הדיגום הסביבתי  .ד
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 סביבתיות בדיקות: 13טבלה 

 סביבתיותבדיקות 

 שיטת המדידה הפרמטר הנבדק

 אבק מרחף
ISC 501  

EPA 10 2.1 

 אבק מרחף כתוספת לסריקת מתכות מלאה
ISC 501  

EPA 10 2.1 

 אבק שוקע
ISC 502 

ASTM D 1739 

 סריקת מתכות מלאה לרבותאבק שוקע 
ISC 502 

ASTM D 1739 

H2S 
ISC 101 

APHA 812 

HNO3 NIOSH 1903 

HNO3 ISC 415 

H2SO4 APHA 823 

HF, HCl, HBr, Br2, Cl2  על בסיס שיטהEPA 26 

HF ASTM D 3266 

HCN ISC 808 

 OSHA ID 140 כספית

 פורמאלדהיד
EPA IP 6A 
 או

TO 5  אוTO 10 

 EPA TO 8 פנול

PAH 
EPA TO 13 

 אנליזה בחו"ל

PAH 
EPA TO 13 

 אנליזה בארץ

 EPA TO 9 דיוקסינים ופורנים
 בחו"לאנליזה 

 ISC 118 מרקפטנים

VOCs - סריקה מלאה בחו"ל 
GC/MS 

EPA TO 17 
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 ותחילה הוראות מעבר 7

 הוראות מעבר 7.1

, תחנת ניטור שהוקמה תחנת ניטורשל להוראות אלו בדבר אישור הממונה למיקום  2בפרק על אף האמור 

, תופעל ביום הקמתו יר נקיולפי חוק אוהארצי והופעלה לפני הקמת המערך הארצי וצורפה למערך 

יורה על כך  ,מחדש של תחנת ניטור מהלפני הקמת המערך. ימצא הממונה צורך במיקו שהיהבמיקומה כפי 

 לבעל תחנת ניטור. 

 תחילה 7.8

 תן של הוראות אלו ביום פרסומן.תחיל .א

תחנת ניטור שהוקמה והופעלה לפני הקמת המערך הארצי וצורפה  לגבי, אסעיף על אף האמור ב .ב

 .2.4.2016 -נחיות אלה ביום התחילתם של הויר נקי ביום הקמתו, ולפי חוק אצי הארלמערך 

 .1.1.2011 -, תחילת ההנחיות החל מVOC -ניטור של בנזן ו .ג

פי תכנית קבועה בפיקוח אוגר הנתונים  כיול אוטומטי יומי אחת ליממה עליבוצע בתקופת המעבר 

ובהתאם לנוהל שיטה רלוונטי. נוהל השיטה לפי מזהם לא יקבע ערכי סטיות כיול מרביים מעבר לערכים 

 . 16המוצגים בטבלה 

 מעברהבתקופת  מותרים היסטי ערכי: 16טבלה 

 מזהם

  -הסטייה המרבית המותרת ב

SPAN 20% )נקודה המייצגת 

 מהתחום המדידה(

הסטייה המרבית המותרת 

 בריכוז אפס

 ± 10%  ± 5 ppb (SO2חמצנית)-פרית דווג

 ± 10%  ± 5 ppb (H2Sמימן גופרתי )

 ± 10%  ± 12.5 ppb (NOx) תחמוצות חנקן

 ± 10%  ± 5 ppb (O3אוזון )

 ± 10%  ± 1.3ppm (COחמצני )-ופחמן חד

 

  מיום הפרסום השנ –איכות  בקרתכיולים במסגרת  4.4.2.3פרק; 

  חצי שנה מיום הפרסום - ניטור אוויר ם שליבוד ובקרת נתוניע ,איסוף 5פרק; 

 חצי שנה מיום הפרסום –דיווח לממונה  6 פרק; 
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 נספחים 2

 תחנה הקמתשל  הליךתל  הדוגמ: 1 נספח

 

 של תהליך ההקמה של תחנת ניטור סכמתי: דוגמה לתיאור 1תרשים מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 החלטה על הקמת תחנת ניטור
חוק אוויר נקי, רישיון עסק )תמ"א, 

 (ומהוכד
 יטורהנתחנת של קביעת סוג 

 תחנת הניטורשל קביעת מיקום 
התאמת האתר   ה שלבדיק

 והתשתיות

כתיבה, פרסום ושיפוט 
 להקמת המבנה מכרזים

הפקת רישיונות 
 ואישורים להקמת התחנה

בחירה ורכש של מכשור 
מדידה ואמצעים נלווים, 

 (רכש אוזלים )גזים

הכנת התשתית והקמת 
 מבנה התחנה

אבזור באמצעי 
בטיחות/ ביטחון, 
חיבור למרכזי 

בטיחות וביטחון 
 )המלצה(

חיבור לתשתיות חשמל 
 ותקשורת

חיבור למרכז איסוף 
 ובקרת נתונים

התקנת מכשור ובדיקת 
מכשור אנליטי, דגימה, 

 כיול אוטומטי,
 מטאורולוגיה

תוכנת אוגר נתונים, 
מכשור המדידה  חיבור

לאוגר הנתונים, 
 בדיקה

 ,אינטגרציה, הרצת מערכות
 ביצוע בדיקות קבלה ודיווח

 כתיבת ספר תחנה

 הניטור מתחנות המתקבלים הנתונים ה שלבקרה תהליך של סכמטי תיאור: 1. 1תרשים 
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  :להקמת תחנת ניטור קבועה תהפקת היתרים ורישיונושל דוגמה לתהליך 

 

 . שלה למיקום הספציפילהקמת תחנת ניטור נחוצים היתרים ורישיונות מסוגים שונים בהתאם 

  או על גג מבנה. הקמה על קרקע פנויה ,לדוגמה

 :את הפעולות האלהלקבלת רישיונות יש לבצע 

 .לפי הנחיות הממונהאיתור השטח:  .1

קבלת אישור מטעם הרשות המקומית בהתאם לדרישות לזיהוי גוש וחלקה לבדיקת בעלות או  .2

 (.הרשות המקומית הספציפית )לרבות המצאת נסח טאבו

 תכנית חשמל. ובכלל זהה יתכנית בני קבלת .3

 מודד מוסמך.  על ידימדידות שטח  .4

הצבת תחנה. זהו חוזה בין הגוף המנטר )בעל התחנה( ל/תחנה הקמתליה וחוזה יהוצאת היתר בנ .5

ניטור אוויר. החוזה מסדיר את  ה שללבין הרשות מקומית או בעל שטח שבתחומם מוצבת תחנ

ומשקף את  עודאחריות לתשלומים שונים, ביטוח ואת המשך ההתקשרות, את מיקום התחנה, 

 האחריות ההדדית של הגוף המנטר ושל הרשות המקומית או של בעל השטח. 

  .אום תשתיותיהוצאת היתר חפירה ות .6

 .בניית תחנה .1

 חשמל.המחברת  4לפני חיבור התחנה לחשמל נדרש טופס  .2
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 נתונים לאוגרמפרט : 8 נספח

הנו חלק בלתי נפרד מתחנת הניטור הקיים בכל סוגי התחנות: נייחות וניידות. תפקידיו אוגר הנתונים 

מכשיר לניטור גזים ומכשור מטאורולוגי, עיבוד  -מכשירי המדידה  ה שלסריקה או העיקריים הם דגימ

מחשב  ואראשוני של המדידות, קליטת התראות והעברת המידע בתקשורת למרכז הבקרה. האוגר ה

בעל כרטיסי בקרה חיצוניים, כניסות ויציאות דיגיטליות ואנלוגיות, תקשורת טורית ומודם תעשייתי 

 תקשורת למרכז הבקרה.

 תנאי סביבה ופעולה  .1

 ( אוגר הנתונים נדרש לעמוד בתנאי סביבה קשים(HEAVY DUTY :לרבות 

 .50cעד  5c-: רטורהטמפ .1

 .80%עד  0%לחות יחסית:  .2

 כגון  ,מוכרים לאומיים-ביןתקנים  על פימכניים  עמידות בפני רעידות והלמיםNEMA, IEEE. 

 עמידות לEMI/RFI- ,כגון  ,מוכרים לאומיים-ביןברקים לפי תקנים למתחי יתר ולNEMA, IEEE 

 ציוד הגנה ייעודי. לרבות

 ( קטן מאם הרעש הנגרם מממסרי מיתוג פנימיים )מיקרו וולט. -1קיימים 

  ת טמפרטורה.יעליוכמו הפסקת חשמל  ,התאוששות לאירועים חריגיםאוגר הנתונים כולל מנגנוני 

 הזנת חשמל וגיבוי  .8

  הרץ.  53עד  47מהמתח הנומינלי, תדירות  20%וולט, פעולה תקינה בתחום  220הזנת מתח 

הרמוניות של ממשינויים ו מושפעתמבודדת ממתח הזנה ולא  צריכה להיותההזנה לאוגר הנתונים 

  מתח זה.

 נים יכלול גיבוי חשמלי מלא פנימי )אוגר הנתו(BUILT IN  30או חיצוני בעת הפסקת חשמל ולמשך 

 דקות לפחות.

 על  הגיבוי יאפשר פעולה מלאה של אוגר הנתונים, מודם התקשורת, מכשיר חיוג קווי/סלולארי ונוסף

 :אלהגיבוי כרטיסי כניסות דיגיטליות עבור החיוויים ה כך

 מפתח/מתג מתאים(. בעזרת - טכנאי על ידיול במערכת ווי על טיפינוכחות טכנאי )ח .א

 וחזרת מתח ח"ח. הנפיל .ב

 ווי נוספות )שמורות(.יכניסות ח ארבע .ג

 חיבור לציוד המדידה וציוד נלווה  .1

תפעול מושלם של לאוגר הנתונים מכיל  את כל ההתקנים, החומרה והתוכנות הנדרשים לדגימה ו

 ם נוספים כנדרש.יווייהאנליטיים והמכשור המטאורולוגי ואינדיקציות/ח המכשורים

, 4-20MA ,0-10V ,0-1Vבסטנדרט המתאים )כגון:  I/0)החיבור נעשה באמצעות כניסות/יציאות )

 .(עודו  RS422 ,RS232( ו/או באמצעות תקשורת במשטר המתאים )כגון:עודו 24Vמגע יבש, פיקוד 
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 (I/Oכניסות/יציאות )  .3

 כניסות אנלוגיות .א

 המדידה המטאורולוגי וציוד עזר: מדידת  מכשור ייזרים,להאנדגימת ה או למיועדות למדיד

 פנים התחנה. רטורה שלטמפ

 ( קצב דגימה(SCAN TIME שניות או פחות.חמש   - לכל נקודה 

 סטנדרטים הניתנים לקביעה עבור כל נקודה או קבוצת נקודות בחומרה ו/או  כמהתמיכה ב

 בתוכנה לרבות:

 4-20MA ,0-10V ,0-1V .ובנוסף כל סטנדרט אחר הנדרש לצורך התאמה לציוד המדידה 

  וולט לפחות. 1,500 -בידוד אופטי 

  ביט לפחות. 12 -רזולוציה 

 ( 5דיוק מינימלי בתנאי עבודה רגיליםc  35עדc) -  0.2% .מהתחום המלא 

  DI)כניסות דיגיטליות ) .ב

 עודמיועדות לקליטת חיוויים והתראות מציוד המדידה וציוד עזר: מפסק דלת ו. 

 ( קצב דגימה(SCAN TIME שניות או פחות. חמש – של כל נקודה 

 בחומרה ו/או  עבור כל נקודה או קבוצת נקודות סטנדרטים הניתנים לקביעה כמהתמיכה ב

ובנוסף כל סטנדרט אחר הנדרש לצורך  24V ,220V, מתח NC/NO)בות מגע יבש )בתוכנה לר

 ם השונים.יווייהתאמה לח

  וולט לפחות. 1,500 -בידוד אופטי 

 AO)יציאות אנלוגיות ) .ג

 עודמיועדות להפעלת רקורדרים ו. 

 ( קצב דגימה(SCAN TIME  שניות או פחות. חמש –לכל נקודה 

 סטנדרטיים הניתנים לקביעה עבור כל נקודה או קבוצת נקודות בחומרה ו/או  כמהתמיכה ב

ובנוסף כל סטנדרט אחר הנדרש לצורך חיבור לציוד  0-10V,0-1V ,4-20MAבתוכנה לרבות 

 המבוקר.

 וולט לפחות. 1,500 - בידוד אופטי 

  ביט לפחות. 12 -רזולוציה 

 ( 5דיוק מינימלי בתנאי עבודה רגיליםc  35) - 0.2%עדc .מהתחום המלא 

 DO)יציאות דיגיטליות ) .ד

 .מיועדות לפיקוד 

 ( קצב דגימה(SCAN TIME  שניות או פחות. חמש –לכל נקודה 

 על וולט ובהספק )זרם(  קבוע והתנעה כנדרש  220וולט,  24סטנדרטים: מגע יבש,  כמהתמיכה ב

 הציוד המבוקר. ידי

 וולט לפחות. 1,500 - בידוד אופטי 
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  לכרטיס או לכל נקודה/יציאה בנפרד.נתיך הגנה 

 

 RS232תקשורת טורית   .5

לכל מכשירי הניטור. האוגר הנו בעל  RS232)אוגר הנתונים מתחבר בתקשורת טורית סטנדרטית )

פרוטוקולי תקשורת מתאימים שמאפשרים דיאגנוסטיקה מושלמת של הציוד וכמו כן הורדת 

 פרמטרים )כגון שינוי תחום(.

 פסק-מכשיר אל  .6

הספק הזוכה  פסק אחד.-אלמכשיר בכל תחנת ניטור קיים  למכשיר אל פסק. יחובראוגר הנתונים 

 לפילהחליפם ופסק בכל התחנות במשך כל תקופת ההתקשרות -נדרש לדאוג לתקינות מכשירי האל

 במכשיר חדש.הצורך 
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 אוגר נתוניםטכני של  למפרט: דוגמה 1 נספח

B : מודל .IPC 510 A: יצרן . ADVANTHCH 

The IPC-510 is a 19" rackmount industrial computer chassis 

for mission-critical applications. This unit can accommodate a 

14-slot PCI/ISA bus passive backplane or a standard ATX 

motherboard and supports versatile power supplies. A lockable 

door in the front secures the unit from any unauthorized 

access. One hot-swap filtered cooling fan maintains positive 

air circulation through the whole chassis. With its hold-down clamp and shock mounted 

drive brackets, the IPC-510 can withstand shock, vibration and dust found in harsh 

environments. 
C: ספרות טכנית / אתר אינטרנט .http://www.advantech.com   

D כללי: -. נתונים טכניים 

Windows 7 Pro  מערכת הפעלה 

Delta PSU 300W DPS-300BP-3 ספק כוח 

Evercool si Cooler מאוורר 

 SystemBase Multi 8 PCI  יציאת תקשורתCOM 

 LPT1יציאת תקשורת  

 USBיציאת  על הלוח

E:קונפיגורציה . 

 מס' רכיב / כרטיס כמות יצרן מידע נוסף

Gigabyte GA-P55-UD3L Gigabyte 1 1 לוח אם 
 2 רשת   על הלוח

Sparkle 8400GS 512 PCI e Sparkle  3 מסך 

DDR 3 1G/1333 A-DATA  2 4 כרוןיז 

intel Core i3 540/1156 5 מעבד 1 אינטל 
 6 מסך 1  

WD 500 GB WD 1 1 דיסק קשיח 

DVDRW NEC 7620S 24X NEC 1 2 כונן תקליטורים 

Logitech  1 9 מקלדת 

Logitech mouse B11 optical  1 10 עכבר 

16 Analog in (2xEnviDAQ8017)  2 11 כניסות אנלוגיות 

7 digital in (EnviDAQ8050)  1 12 טליותיכניסות דיג 

8 digital out (EnviDAQ8050)   13 טליותייציאות דיג 

EnviDAQ8520  1  מתאםRS232 14 
 

  

http://www.advantech.com/
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  ווירזיהום האשל  מדד תמפ :3 נספח

 .14:00-ו 09:00 ותבשע אוויר מתעדכנת אוטומטית  פעמיים ביוםזיהום השל מפת מדד 
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 רזיהום האוויחישוב מדד   :3 נספח

בהתאם לערכי , אשר מגדיר את רמת זיהום האוויר  100 - 400-מדד זיהום האוויר הינו ערך מספרי בין 
 :הסביבה כמקובל במדינות המפותחות בעולם. רמת זיהום האוויר מבוטאת באופן איכותי לפי הקטוגריות

 (.5.1)טבלה מס'  גבוה מאדוטוב, בינוני, גבוה 
 

 האוויר זיהום מדדבהתאם ל זיהום אוויר רמת: 5.1 מס'  טבלה
 

 מדד זיהום האוויר רמת זיהום אוויר 
 51-100 טוב ירוק
 0-50 בינוני צהוב
 200- - 1- גבוה אדום
 400- - 201- גבוה מאוד חום

 
-, חנקן דו(SO2)חמצנית -, גופרית דו(O3)מדד זיהום האוויר מחושב עבור מזהמי האוויר הבאים: אוזון 

חלקיקים נשימים ( וPM10)(, חלקיקים נשימים COחמצני )-(, פחמן חדNOxתחמוצות חנקן ), (NO2)חמצני 
 ונקבע על פי המזהם שריכוזו הוא הגבוה ביותר. בנפרדתחנת ניטור כל מדד מחושב עבור ה.  (2.5PM)עדינים  

הניטור נקבע בהתאם למדד הנמוך ביותר שחושב עבור תחנת ( 5.4)טבלה מס' המדד לאזור או חבל ארץ 
 באזור. 

 הביטוי:  מדד זיהום האוויר מוגדר על ידי
 

 AQI [1] – 100  = מדד זיהום אוויר 
 

ערך הסביבה לפי ) 100-( גבוהים מ(AQI Air Quality Indexעל פי נוסחה זו, ריכוזים שמובילים לערכי 
אוויר שלילי מצביע על סיכון ( יתנו מדד זיהום אוויר שלילי. אם כן, בישראל, מדד זיהום תקנות אוויר נקי

 בריאותי.
 

 אופן החישוב של מדד זיהום האוויר:
 
, כפי שמוגדר אחד מהמזהמים כל של מיצגמתוך בסיס הנתונים את הריכוז ה מוציאים ,עבור כל תחנה .1

 :5.2בטבלה מס' 
 האוויר זיהום מדד לחישוב זמן ופרקי מזהמים: 3.8 מס'  טבלה

 פרק זמן
 מזהם

 רץמדד 

שעתי -שמונה ערך
 O3)) אוזון מתגלגל

 ערך שעתי אחרון
  גופרית דו חמצנית

(SO2) 

 ערך שעתי אחרון
חמצני -חנקן דו

(NO2) 

 שעתי אחרון-ערך חצי
 תחמוצות חנקן

(NOx) 

 שעתי-חצי ערך
 חמצני-חד פחמן
(CO) 

ממוצע יממתי 
       מתגלגל

 שעות אחרונות( 24)

חלקיקים נשימים 
 עדינים

(PM2.5) 
ממוצע יממתי 

       מתגלגל
 שעות אחרונות( 24)

 חלקיקים נשימים 

(PM10) 

 



 הנחיות הממונה   נספחים 2 פרק 

 עמודים 11מתוך   41עמוד   2מהדורה:               01.06.2015 :יוםבתוקף מ

מתוך ערכי הריכוזים שנמדדו עבור כל אחד מהמזהמים. החישוב מתרגם  AQI-מחשבים את ערכי ה .2
הרלוונטיים נעשית  AQI. קביעת תחום ערכי 500-ל 0בסולם בין  AQIאת ריכוזי המזהמים למספר 

' 1. מאתרים את תחום הריכוזים בו כלול הריכוז המיצג של המזהם )סעיף 5.3באמצעות טבלה מס' 
. 2, אשר מופעיות בנוסחה מס' BP (breakpoint)למעלה(. גבולות של התחום הינם נקודות העצירה 

 .AQI-קובעים את תחום ערכי ה, בהתאם לתחום הריכוזים שנקבע
 

 להלן: [2]על פי נוסחה  PSI  חישוב ערך          

    (          )  
        

          
       [ ] 

 כאשר:
AQI- Air Quality Index 
BPhi- הערך הגבוה של תחום ערכי AQI המתאים לריכוז המזהם 

BPlow- הערך הנמוך של תחום ערכי AQI המתאים לריכוז המזהם 
IChi- לריכוז המזהם כלולהריכוזים בו  הערך הגבוה של תחום ערכי 

IClow- לריכוז המזהם הריכוזים בו כלול הערך הנמוך של תחום ערכי 

Cp- ריכוז מזהם 
 

 האוויר זיהום המדד לחישוב העצירה נקודות: 3.1טבלה 

 תחומי ריכוזים עבור כל אחד מהמזהמים
 

תחומי  
AQI 
 

PM2.5 
(μg/m

3
) 

 יממתי

PM10 
(μg/m

3
) 

 יממתי

CO 
(ppm) 

 שעתי-חצי

NOx 
(ppb) 

 שעתי-חצי

NO2 (ppb) 
 שעתי

SO2 (ppb) 
 שעתי

O3 (ppb) 
 שמונה שעתי

0-12.3 0-63 0-26 0-830 0-31 0-67 0-13 0-30 
12.6-17.3 66-110 27-52 831-300 33-106 62-113 16-71 31-100 
12-23 111-813 53-78 301-730 107-160 113-161 78-97 101-800 

23.3-110 816-100 79-104 731-1000 161-811 163-191 92-117 801-100 
110.3-163 101-133 105-130 1001-1800 813-860 198-831 112-133 101-300 
163.3-800 136-310 131-156 1801-1300 861-116 833-101 136-122 301-300 

 

-והעדכון ב 2011 –נבנתה ע"פ תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר(, הוראת שעה, התשע"א  5.3טבלה  .3
 ונקבעו באופן הבא: AQI-. הריכוזים מותאמים ל2013

  מחצית מערך הסביבה – 50ערך 

  ערך הסביבה – 100ערך 

  ערך התרעה – 300ערך 

 .נקודות הבינים נקבעו בעזרת קירוב ליניארי ככל הניתן ועל פי ערכי הסביבה וההתרעה 

 

. ככל שמדד זיהום האוויר מקבל ערך 1לפי נוסחה מס'  מחשבים את המדד עבור כל אחד מהמזהמים .4
נמוך יותר, כך עולה רמת הסיכון הבריאותי. המדד הנמוך ביותר מבין המדדים של כל חמשת 
 המזהמים שנמדדו בתחנת ניטור הוא הערך הקובע את המדד אשר מתפרסם במפת מדד איכות אוויר.

ערך תאם לומ" של מדד זיהום האוויר 0ערך " .םכלא מסוכני יםחשבנבדרך כלל  0-100 בתחוםערכים 
, בהתחלה לקבוצות מזיקה, איכות אוויר נחשבת לשלילייםכאשר ערכים הם . מזהםה להסביבה ש

" של מדד -200" גם לכלל הציבור. ערך "-200"-מדד יורד מתחת ל וכאשרמסוימות של אנשים רגישים, 
 בריאות ציבור.ותו חשש ל, משמעמזהםה לערך ההתרעה שתאם לומזיהום האוויר 

 
בה  , קרובה,מזהם מסוים, יש להשלים את הנתונים מתחנה אחרתנמדד במידה ובתחנה מסוימת לא  .5

 אם לא ניתןפרישתו מרחבית בדרך כלל(. אין לפרסם מדד  –)במקרה של אוזון  נמדד המזהם הנ"ל
חמצני -, חנקן דו(SO2)חמצנית -, גופרית דו(O3)להציג נתונים עבור כל המזהמים הבאים: אוזון 

(NO2)( תחמוצות חנקן ,NOx חלקיקים נשימים ,)PM10  2.5, חלקיקים נשימים עדיניםPM. 
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 : רשימת תחנות ניטור לפרסום יומי של מדד זיהום האוויר3.3טבלה 

 תחנות מאפיינות אזור הניטור

 גליל מערבי )כרמיאל(, כפר מסריק צפון הארץ

, עצמאות )חיפה(קרית בנימין, נווה שאנן )חיפה(, קריית אתא,  קריות-חיפה
 (, אחוזה )חיפה(O3קריית שפרינצק )חיפה( )

 , גבעת המורהעפולה, עין דור עמק יזרעאל

המעפיל )אוזון(, אליכין,  חדרה, , )חדרה( פרדס חנה, בית אליעזר כרמל-שרון
אור , קיסריה )(10PM))חדרה( חפציבה כרם מהר"ל )אוזון(, 

 (PM10עקיבא( )

 , אריאל שומרון

 4יד אבנר )ת"א(, עירוני ד' )ת"א(, רמז )ב"ב(, עמיאל )ת"א(, כביש  גוש דן
 , ראשל"צ, חולון)ב"ב(, גבעתיים

 , כרמי יוסף, יד רמב"ם, אחיסמךרחובות, מודיעין, בית שמש שפלה פנימית

 אילן-בראפרתה, ספרא,  ירושלים

מישור החוף 
 הדרומי

-אשדודדרום,  –אשקלון איגוד, -רובע ט"ו )אשדוד(, אשקלון
 , יבנה, יד בנימין )אוזון(, גדרה )אוזון(, ארז, מבקיעיםאיגוד

 גוש עציון יהודה

 (ערדנגב מזרחי )שבע, -באר צפון הנגב

 אילת שחמון, אילת חח"י אילת
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 חישוב מדד זיהום האוויר עבור מזהם יחיד :1 דוגמא
 

 NO2:   CNO2 = 133 ppbחמצני -שעתי מדוד של חנקן דוריכוז נתון:  
 

                     (       )  
       

       
         [ ] 

 
  מדד זיהום אוויר  50- = 150 – 100  =[:  1על פי ]

 
 אדום. –ה, צבע מייצג גבוהמוגדרת כ 5.1לפי טבלה מס'  NO2חמצני -רמת זיהום האוויר עבור חנקן דו

 
 חישוב מדד זיהום האוויר עבור תחנת ניטור  :8 דוגמא

 
. 5.5ריכוזי מזהמים כמוצג בטבלה מס' בתל אביב  "יד אבנר"נמדדו בתחנת ניטור  2013 יוליב 11ביום 

"  –מתחנה קרובה  PM2.5מאחר ובתחנה זו לא נמדדים כל המזהמים, היה צורך לקחת ריכוזי מזהמים 
 [.2]-[ ו1". ערכי מדד זיהום האוויר חושבו באמצעות נוסחאות ]4כביש 

 
 ניטור תחנת עבור האוויר זיהום מדד לחישוב דוגמה: 3.3טבלה 

 
 

, 5.1. על פי טבלה מס' 35הנו  11/01/2013ביום  " יד אבנר " ניטור אוויר עבור תחנתהמדד זיהום  לפי כך, 
 ערך זה מצביע על זיהום שלא מזיק לבריאות.

 
  

 PM2.5 PM10 NOx NO2 SO2 O3 מזהם

שעתי -חציערך  ממוצע יממתי ממוצע יממתי פרק זמן
 אחרון

ערך שעתי 
 אחרון

ערך שעתי 
 אחרון

ערך שמונה שעתי 
 אחרון

 יד אבנר יד אבנר יד אבנר יד אבנר יד אבנר 4כביש  מקור הנתונים

μg/m  24.4 ריכוז
3

 34.5 μg/m
3 38 ppb 2.4 ppb 0.8 ppb 36.1 ppb 

PSI 65 23 8 2 1 51 

 49 99 92 92 11 35 אוויר זיהוםמדד 
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 אוטומטיותיקון כיול  תהליך :6 נספח

הכיול מתבצע  דרך כללב תהליך כיול אוטומטי למכשירי ניטור הגזים נקבעת לפי נוהל שיטה.של תדירות ה

אוטומטי מתבצעות בשתי נקודות: מדידות עבור כיול שעות.  24-אוגר נתונים אחת ל על ידיאוטומטית 

 .SPAN-"אפס" ו

על תהליך זה מווסת  .(Zero Air)מערכת "אוויר אפס" מהזרמה של אוויר  על ידינקודת "אפס" מתקבלת 

 תמושוו ניטור. הקריאות המתקבלות באוגר הנתונים ממכשיר האוגר הנתונים על ידימכייל שנשלט  ידי

 הכיול. ם שלוהוא אחד הפרמטרי ,לערך אפס. ההפרש ביניהם הוא סטיית האפס

רך ע - של תחום המדידה של המכשירמערך  20%-ול של כלידבגז הזרמת  על ידימתקבלת  SPANנקודת 

לערך  תהקריאות המתקבלות באוגר הנתונים ממכשיר הניטור מושוו מכייל. על ידיקבוע מראש שנשלט 

הוא גם ו, SPAN -(. ההפרש ביניהם הוא סטיית השל תחום המדידהמערך  20%) SPAN-התאורטי של ה

 הכיול. ם שלאחד הפרמטרי

בגמר פעולת הכיול מוזרם לכל המכשירים אוויר נקי "אפס" על מנת לנקותם מן הגזים שנשארו בעת 

 ביצוע הליך הכיול ולהחזירם לפעולה שוטפת. 

 

 3בתחנת כביש  CO ניטור כיול של מכשיר :מנ"א למהלך הכיול במערכת הדוגמ

 שלבים )פאזות(:ארבעה מהלך הכיול מורכב מ

 .SPANביצוע בדיקת  -פאזה ראשונה  .1

 .ZEROבדיקת  -פאזה שנייה  .2

עדיין  הנתונים  .וירוהכיול הסתיים, המכשיר עובר לדגימת א . PURGEפעולת –פאזה שלישית  .3

 להתייצב.בסטטוס של כיול על מנת לאפשר למכשיר 

 סיום הכיול.  –פאזה רביעית  .4

 .6.1 באיור עם הגדרות הכיול ENVIDAS ULTIMATEדוגמה מתוכנת למסך לראות  אפשר
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 ENVIDAS ULTIMATE מתוכנת דוגמהל מסך: 6.1איור 
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 כיולהפקטורי של אופן חישוב 

ENVISTA במערכת כיול ח"לדו דוגמה: 6.8 איור

 

 ." )לא תקין( בכיולInvalidסטאטוס " כיולים אוטומטיים עםמסומנים  Envistaע"י מערכת בצבע ורוד 

 אוטומטי של מכשירי לניטור הגזים כיול דוח פרמטרי: תיאור 1.6טבלה 

 נוסחה תיאור פירוש שם

Zref Zero Reference נתון אפס ייחוס  

ZMeas Zero Measured נתון אפס נמדד  

Zero Calculated Zero נתון אפס מחושב                      

ZDiff(%FS) Calculated Zero as 
percentage difference 
from full scale, according 
to monitor ranges 

כאחוז  Zeroערך אפס מחושב 
מתחום המדידה )ערך גבוהה 

של התחום פחות ערך נמוך 
של התחום בהתאם להגדרות 

 שנקבעו(

     (   )    
     

                    
      

ZDiffLast The difference between 
the current Zero 
measure and the 
previous Zero measure 

נוכחי  ZMeasהפרש בין ערכי 
                                              מהכיול הקודם ZMeasלבין 

Zstd Zero deviation  יציבות קריאות בזמן בדיקת
 אפס

 

SRef Span reference  נתון ערךSpan תאורטי  

SMeas Span Measured נתון ערךSpan  נמדד  

Factor Calculated Factor ערך הייחוס ביןSref   לבין
SMeas 

        
     

           
 

SDiff(%FS) Calculated factor as 
percentage difference 
from full scale, according 
to monitor ranges 

מחושב כאחוז  Factorערך 
מתחום המדידה )ערך גבוהה 

של התחום פחות ערך נמוך 
של התחום בהתאם להגדרות 

 שנקבעו(

     (   )    
                  

                    
      

SDiff(%Ref) Span Difference  חישובFactor באחוזים 
     (    )    

             

    
      

SDiffLast The difference between 
the current SDiff(%Ref) 
measure and the 
previous SDiff(%Ref) 
measure 

 SDiff(%Ref)הפרש בין ערכי 
 SDiff(%Ref)נוכחי לבין 

 מהכיול הקודם
               (    )             

      (    )           

Sstd Span deviation  יציבות קריאות בזמן בדיקת
Span 
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 :קביעת סטאטוס הכיול
 

על מנת לקבוע שכיול . Span-ו Zeroשל " תלויה במרכיבים Valid/Invalidסטטוס הכיול "של  הקביע

 .תקינות אמות המידה שלפרמטרים חייבים לעמוד בהאוטומטי היה תקין, שני 

  Zeroסטיית  .1

                      

 : NOx, NO, SO2, O3מזהמים הגזיים הלתקינות הכיול עבור  אמת מידה

|    |       

 : COלתקינות הכיול עבור מזהם גזי  אמת מידה

|    |       

  SPANסטייה של   .8

 ( מחושבת לפי הנוסחה:SDiff) SPANהסטייה של 

      
                

       
     

מערך של  SPAN (20%-לערך התאורטי של ה תמושוו SPANהקריאות המתקבלות ממכשיר הניטור 

 : SPANלתקינות הכיול עבור  אמת מידה. SPAN-תחום המדידה(. ההפרש ביניהם הוא סטיית ה

|    |     
 

. נתונים אלו הוכנסו כהגדרות באוגר 6.2ייחוס עבור המזהמים שונים מוצגים בטבלה תחומי המדידה וערכי 
 .6.1נתונים ובייחס אליהם מתבצע חישוב פרמטרים של כיול, כפי שמוצג בטבלה 

 עבור מזהמים שוניםוערכי ייחוס : הגדרות תחום המדידה  1.6טבלה 

 Span תחום המדידה המזהם
 מתחום המדידה 20%

Zero reference 

NOx 
0 – 1200 μg/m

3
 

(0-1000 nmol/mol) 
~800 nmol/mol 0 nmol/mol 

O3 
0 – 500 μg/m

3
 

(0-250 nmol/mol) 
~200 nmol/mol 0 nmol/mol 

SO2 
0 – 1000 μg/m

3
 

(0-376 nmol/mol) 
~300 nmol/mol 0 nmol/mol 

CO 
0 – 58 mg/m

3
 

(0-50 mmol/mol) 
~40 mmol/mol 0 nmol/mol 

 (ENמהוראות עבודה לניטור מזהמים שונים של מנ"א, המבוססים על תקני )
 מערך תחום המדידה מתבצע לפי הנוסחה: 20%-החישוב ל
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 :הנתונים התאמת יתיפונקצ
 

. עדכון משתנים ENVISTAהנתונים מתבצע באופן אוטומטי ע"י תוכנת פונקציית תיקון נתונים או התאמת 
בפונקציית תיקון הנתונים מתבצע במידה וכיול אוטומטי היה תקין, במידה ולא, תיקון יתבצע לפי נתונים 

 :תיקון מחושב לפי נוסחה הבאהשל הכיול התקין האחרון במערכת. 
 

  (      )          

 .(nmol/mol)ריכוז מזהם מתוקן   -

 .(nmol/mol) מזהם גזי מסויםעבור  קריאת מכשיר אנלייזר –  

Zero ,Factor –  6.1פרמטירים כפי שמופיעים בטבלה. 
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 לדיגול נתונים הנחיות: 7 נספח

 הנחיות כלליות לדיגול:

  .הצגת נתונים של תחנה נבחרת או של קבוצת תחנות 

  בדיקת התנהגות: ריכוזים קבועים לאורך זמן; ריכוזים גבוהים/נמוכים )מעבר למצופה, יחסית לתחנות

אחרות בסביבה או למקובל באזור, ביחס לתמונה המטאורולוגית שנמדדה, בהתאם למיקום התחנה, 

ת השנה, עונעל פי טופוגרפיה מיוחדת בסביבת תחנת הניטור, ללידע קיים על קיום מקורות זיהום ו/או 

  .פעמים בתקופת ההצגה, ייתכן שיש תקלה במערכת כמהאם התופעה חוזרת  .יום/לילה(

 (9-10 ים)נספחבסימנים מוסכמים מבצעים דיגול  ,תקינים בלתיעבור נתונים שזוהו כ. 

 סימון וסיבה דיגולטבלה המיועדים לכך. יש לתעד סוג מזהם, תקופת הבח/"תיעוד דיגולים מתבצע בדו ,

 ביצוע דיגול.ל, אחראי לוגילד

 :תקוליםהנחיות לדיגול נתונים בהתאם לסוג של נתונים דוגמה ל

 פיקים לא הגיוניים/התנהגות לא אופיינית 

 .InVldדיגול נתונים עם סטטוס  .(8.1זיהוי התנהגות לא אופיינית כבדוגמה )נספח 

 מכשיר נתקע/ריכוזים קבועים לאורך זמן 

 .InVldדיגול נתונים עם סטטוס  .(8.2זיהוי התנהגות לא אופיינית כבדוגמה )נספח 

  נתוני כיול 

ביצוע האחראי ללאחר זיהוי פיקים/התנהגות אופיינית לפעולת הכיול, יש לוודא מול צוות התחזוקה 

 .(8.3)נספח  Span/Calibכיול. יש לדגל נתונים עם סטטוס ה

  זיהוי סטטוסיםRS232/ZERO/DOWN/FailPwr/NoData 

סיבה את היש ליצור קשר עם צוות התחזוקה ולברר  זכרים לעיללאחר זיהוי אחד הסטטוסים הנ

 .להפסקת המדידות
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 דיגולם ותוצאות תקוליםנתונים לדוגמאות : 2 נספח

 (B( ואחרי דיגול )Aוריכוז אפס ממושך" במונה חלקיקים לפני ) הגיוניים: "פיקים לא 1.2דוגמה 
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 (B( ואחרי דיגול )A" במונה חלקיקים לפני )הגיוני: "ריכוזים קבועים ופיק לא 2.2דוגמה 
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 (B( ואחרי דיגול )A) דיגול )אחרי כיול(" במונה אוזון לפני הגיוניים: "פיקים לא 3.2דוגמה 
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 איכות אוויר ם שללדיגול נתוני םסטטוסי: 9 נספח

 איכות אוויר ם שללדיגול נתוני םסטטוסיתיאור 

 הסבר אוטומטי/ידני סטטוס

_ +/+ OK ,תקף הנתון 

<Sample 

 מערך קטן המבוקש הזמן לבסיס התקפות הרשומות מספר שבו מצב -+/

 -ב שהוגדר (Threshold) הסף

EnvistaARMToolsOptionsCalc. AVG. 

 דקות 5 של זמן בסיס עבור שבו מצב, 15% של סף ערך הוגדר אם, למשל

 -כ ידוגל ,תקפות 225=300*0.15-מ פחות מתוכן, רשומות 300 התקבלו

<Sample. 

Zero /+- אפס למצב המכשיר של כיול מתבצע (Zero). 

Span /+- למצב המכשיר של לכיו מתבצע Span. 

Calib +/+ בו שמעורבים כיולZero  ו-Span האמורה בתקופה. 

Purge 

 בכפוף דרך כללב דקות כמה) זמןלמכשירים  נותנים הכיול בסוף +/+

 נורמלית בצורה לעבודה לחזור כדי( מכשיר כל עבור היצרן להוראות

 .Purge-כ הנתונים ידוגלו זה בזמן. האמת את ולשקף

RS232 /+- ל המחובר למכשיר תקשורת אין-Datalogger. 

FailPwr /+- חשמל הפסקת 

NoData +/+ נתונים אין. 

Down 

+/+ Off-Scan מוצגים אינם, נאספים שהם אף, הערוץ נתוני שבו מצב 

 עבור Setup-ב לתחל יש כזה מצב להגדיר כדי. תקפים כנתונים

 .StateOff של מצב הספציפי המוניטור

InVld +/+ תקף לא נתון. 

Edit -+/ שנערך נתון. 
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 דוגמה –סטטוס נתונים לאחר דיגול 

Date & Time SO2 Nox O3 PM10 GSR 

 ppb ppb ppb µg/m3 w/m2 

21/12/2011 02:05 Span__ Span__ Span__ FailPwr Down 

21/12/2011 02:10 Span__ Span__ Span__ FailPwr Down 

21/12/2011 02:15 Span__ Span__ Span__ FailPwr Down 

21/12/2011 02:20 Span__ Span__ Span__ FailPwr Down 

21/12/2011 02:25 Span__ Span__ Span__ FailPwr Down 

21/12/2011 02:30 Span__ Span__ Span__ FailPwr Down 

21/12/2011 02:35 Span__ Span__ Span__ FailPwr Down 

21/12/2011 02:40 Zero__ Zero__ Zero__ FailPwr Down 

21/12/2011 02:45 Zero__ Zero__ Zero__ FailPwr Down 

21/12/2011 02:50 Zero__ Zero__ Zero__ FailPwr Down 

21/12/2011 02:55 Purge__ Purge__ Purge__ FailPwr Down 

21/12/2011 03:00 0.7__ 3.6__ 52.7__ FailPwr Down 

… 

21/12/2011 10:00 0.5__ 31.9__ 31__ FailPwr Down 

21/12/2011 10:05 InVld InVld InVld InVld InVld 
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  דוגמה –טבלת תיעוד לדיגול נתונים : 10 נספח

 

 דיגול שעה תאריך תיאור  מוניטור תחנה מס' תאריך

מי 

עשה 

 ?דיגול

         .אין חריגות   אפרתה 1 11.10.13

 
         .אין חריגות   אריאל 2

 
 NOX באר שבע 3

 . נתונים לא תקינים

 ביצוע תהליך 

 תיקוף בתחנה. 

30/10/2013 09:25-10:10 V זויה 

 זויה V 13:00-16:00 30/10/2013 .נתונים לא תקינים BTEX באר שבע  

 4 
 זויה V 00:20 01/10/2013 דיגול אחרי כיול O3 בית שמש

 
         .אין חריגות   בית שמש

 
         .אין חריגות   בר אילן 5

 
         .אין חריגות   גבעתיים 6

 
 NOX גוש עציון 7

 .תקיניםנתונים לא 

 הפסקת חשמל
31/10/2013 09:30-10:25 V אלה 

 
         .אין חריגות   גליל מערבי 8

 
         .אין חריגות   חולון 9

 
         .אין חריגות   יד אבנר 10

 
         .אין חריגות   יפו 11

 12 
   09:20-10:10 30/09/2013 נתונים לא תקינים NOX 4כביש 

 
         .חריגות אין   4כביש 

 

מיועדים לדיגול. אחרי דיגול נתונים מורידים סימון צבעוני וכותבים הם יהערה: בצבע צהוב מסומנים נתונ

 של מי שביצע תהליך דיגול. מושאת 
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 של מנ"א דיגול נתונים באתר האינטרנטתהליך  תיאור :11 נספח

 

פריט זה למרות . עריכת נתונים באתרבאתר האינטרנט של מנ"א קיימת אפליקציה אשר מאפשרת 

 ח אלא כלי עריכה לכל דבר."חות התפעוליים אינו דו"שייכותו לתפריט הדו

בעזרתו ניתן לערוך בלוק של נתונים ולבצע בו מניפולציות שונות. העריכה אינה פרטנית לרשומה אחת אלא 

לערוך גם את הסטטוס ולא רק את הנתונים יכולה להיות תלויה בערך הקיים. ניתן ורשומות  כמהאחידה ל

 המספריים.

 :אלהכדי לערוך בלוק נתונים יש לעקוב אחר השלבים ה

  התפריט הראשי ולהזין שם משתמש וססמבמשתמש/ת מורשה )ללחוץ על "כניסה" כיש להיכנס 

 .מורשים בתיבת הטקסט אשר תופיע(

  "שיח הבאה תופיע על -תיבת הדו חות תפעוליים"."תפריט "דוביש ללחוץ על "עריכת נתונים

 .המסך

 

 

 

 שיח לצד התפריט המאפשר גישה אליה-תיבת דו –ריכת נתונים : ע11.1איור 
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 ,בחרו את תקופת הנתונים שייערכו: יומי, שבועי, חודשי או תקופה )לבחירת תקופה שונה מיום 

 או חודש(. שבוע

  בחרו את תאריך ההתחלה ועבור "תקופה" גם את תאריך הסיום ושעות ההתחלה והסיום אשר

 בתוכו יתועדו התקופות ללא נתונים.שיהוו את חלון הזמן 

 אלהיש להתייחס גם לפרמטרים ה: 

 .במסד הנתונים נתוניה ייערכושבסיס הזמן אשר לפיו תיקבע הטבלה  –בסיס זמן  -

כדי להתעלם  Allרת המחדל הגבלת אזור או להשאיר את בר   ניתן לבחור תחנות לפי –אזור  -

 .מגלילת הסינון הזאת

 יש לבחור את התחנה הרצויה מגלילה זו. –תחנה  -

 יש לבחור את המוניטור אשר נתוניו ייערכו לאורך התקופה הנבחרת. –מוניטור  -

 הבא הפרק -בחרו את אופן עריכת הנתונים וערכו אותם לפי אחת מהתבניות שיוצגו בתת– 

 "אפשרויות העריכה".

 על  "עודכן בהצלחה" תופיע הודעת ,והעריכה הצליחה ,ישנם ערכים לערוךאם . "עריכה" לחצו על

"לחץ כאן כדי לראות  הקשה על הטקסט על ידיהמסך ואופציה לראות את השינויים שנעשו 

 .תוצאות"

 

 אפשרויות העריכה

. יש ללחוץ על האפשרות המועדפת, 2.11אפשרויות לערוך את בלוק הנתונים, כפי שמוצג באיור  כמהישנן 

רת המחדל כפי בר   ה שלתצוגהרה הללו. לחיצה תגרור תצוגה מתאימה בשדה שמתחת לכפתורי הבר  ו

 .היא עבור "ערך קבוע" 11.2שהופיעה באיור 

 

 עריכה סוג לבחירת רהבר   כפתורי, שיח-דו תיבת – נתונים עריכת: 11.8איור 

 לחצן זה מאפשר להזין ערך מספרי אל תיבת "ערך קבוע". הערך הזה ילווה את  – ערך קבוע

המוניטור לאורך כל התקופה שנבחרה ויחליף כל ערך אחר שהתקבל עבורו. כמו כן יש להקליד 

 למהלך אל תוך תיבת ה"תאור". רתיאו

" למוניטור 4גרור הופעת הערך "תלהזנה של השדה "ערך קבוע", אשר  הוא דוגמה 3.11 איור

 .למשך כל התקופה עבור המוניטור הנבחר

 



 הנחיות הממונה   נספחים 2 פרק 

 עמודים 11מתוך   64עמוד   2מהדורה:               01.06.2015 :יוםבתוקף מ

 

 

 קבוע ערך להזנת הדוגמ – שיח-דו תיבת, נתונים עריכת: 11.1איור 

  ם למשוואת הישר ילחצן זה מאפשר להכניס ערכ –חשב ערךy=aX+b,  כאשרX  הוא הערך שכבר

ואילו  ,הם הערכים המוזנים על ידי המשתמש/ת )העורכ/ת במקרה זה( b-ו aקיים במסד הנתונים, 

y  .יהיה הערך החדש 

 .y=3*2+5=11: 11-הפך לי, לאחר העריכה הוא י2, אם קיים ערך הלדוגמ

 .y=3X+5הוא דוגמה להזנה של השדה "חשב ערך" אשר יגיב למשוואה  4.11איור 

 

 "ערך חשב" להזנת הדוגמ – שיח-דו תיבת, נתונים עריכת: 11.3איור 
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  רשימה מפורטת של לחצן זה מאפשר לערוך את הסטטוס של הרשומות הנבחרות –סטטוס .

מתיבת הבחירה "סטטוס" שתואר עם  ניתן לבחור סטטוס .9סטטוסים ופירושם מופיעה בנספח 

 .5.11באיור  הלחיצה על הכפתור, כמו בדוגמ

 

 

 

 "סטטוס" השדה להזנת הדוגמ – שיח-דו  תיבת, נתונים עריכת: 11.3איור 

  ניתן לסמן את התיבה "השתמש בסינון" ולערוך  לעילמהאפשרויות שתוארו  אחת לעבור כ –סינון

 . לושווים או  אשר יוקלד אל התיבה המתאימהמערך מסוים  רק נתונים אשר גדולים/קטנים

 .12-מתואר השימוש בסינון, לפיו ייערכו רק הנתונים אשר גדולים מ 6.11באיור  הבדוגמ
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 בסינון לשימוש הדוגמ – שיח-דו תיבת, נתונים עריכת: 11.6איור 
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 לניטור רציף כולל מקדמים סביבה ערכי: 18 נספח

 פרק הזמן מזהם
ערך 
סביבה 

(µgr/m1) 

מספר *
 חריגות

*ppb 

 מקדם המרה בהתאם לגובה

מ'  400
מתחת 
לפני 
 הים

גובה  
פני הים 

 50עד  
מ' מעל 
 פני הים

מ'  51
 200עד 
 מ'

מ'  201
 400עד  
 מ'

מ'  401
 600עד 
 מ'

מ'  601
 200עד 
 מ'

מ'  201
עד 
 מ' 1000

מעל פני 
 הים

מעל פני 
 הים

מעל פני 
 הים

מעל פני 
 הים

מעל פני 
 הים

SO2 

 134 8 350 שעה

 19 4 50 יממה 2.37 2.42 2.48 2.53 2.59 2.62 2.74
 60 שנה

 
23 

NOx 
שעה -חצי  940 

 
500 

 560 יממה 1.7 1.74 1.78 1.82 1.86 1.88 1.97
 

298 

NO2 
 106 8 200 שעה

 40 שנה 1.7 1.74 1.78 1.82 1.86 1.88 1.97
 

21 

O1 1.77 1.81 1.85 1.9 1.94 1.96 2.05 71 10 140 שמונה שעות 

CO 
שעה -חצי  60 000 

 
52 000 

שעות שמונה 1.03 1.05 1.08 1.10 1.13 1.15 1.19  10 000 
 

8700 

H2S 
שעה -חצי  45 

 
32 

 15 יממה 1.27 1.3 1.33 1.36 1.39 1.40 1.47
 

11 

 בנזן
 ***3.9 יממתי

 
1.2*** 

 5 שנה 2.88 2.95 3.02 3.09 3.16 3.19 3.34
 

1.6 

 טולואן
 3770 יממתי

 
1000 

 300 שנה 3.41 3.48 3.56 3.64 3.73 3.77 3.95
 

80 

PM10 
 18 130 יממתי

 ∞50 שנה        
 

PM2.5 
 18 37.5 יממה

 25 שנה        
  

 הערות
 *   מספר החריגות המותרות בשנה בכל תחנת ניטור

 מק"ג/מ"ק   למקדם ההמרה בגובה פני הים. -מתקבל במנה בין ערך הסביבה ב ppb -**   הריכוז ב
 *** ערך היעד היממתי

 ימים של הריכוזים הגבוהים בשנה 12ממוצע שנתי לאחר הפחתה של  - ∞
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כותרת התחת  /http://www.svivaaqm.netדוגמה באתר  – תחנה ספר:  11 נספח
 "מידע שימושי"

 לנוהל שיטה לניטור רציף של מזהמי אוויר דוגמה: 13 נספח

הערכת התנאים הסביבתיים של מיקום תחנת ניטור ותיאור ציוד  לנוהל: דוגמה 13 נספח
 נלווה בתהליך ניטור

 NO, NO2, NOXלנוהל שיטה לניטור  דוגמה: 16 נספח

 O3דוגמה לנוהל שיטה לניטור : 17 נספח

 בשיטה PM2.5/PM10חלקיקים  ריכוזישל שיטה לניטור  לנוהלדוגמה : 12 נספח

 גרבימטרית

 של בשיטה  PM2.5/PM10חלקיקים  ריכוזישל לניטור   לנוהלדוגמה : 19 נספח
 בטא קרינת מדידת

 H2S/SO2לנוהל שיטה לניטור  דוגמה: 80 נספח

 COדוגמה לנוהל שיטה לניטור : 81 נספח

 BTEXלניטור שיטה  לנוהל: דוגמה 88 נספח

 NO, NO2,NOX-תיקוף ל פרוטוקוללדוגמה : 81 נספח

 H2S/SO2-תיקוף ל לפרוטוקולדוגמה : 83 נספח

 CO-תיקוף ל לפרוטוקולדוגמה : 83 נספח

 O3-לתיקוף  לפרוטוקולדוגמה : 86 נספח

 PM2.5/PM10-תיקוף ל לפרוטוקולדוגמה : 87 נספח

 אוויר ניטור ם שלנתוני ובקרת עיבוד  דוגמה להוראת עבודה לאיסוף: 82 נספח

 טופס דיווח על הוספה, גריעה או הזזה של תחנות ניטור :89 נספח

 דיווח על הוספה, גריעה או החלפת מכשור  טופס: 10 נספח

 תחנות הניטור  ה שלדיווח על תכול טופס: 11 נספח

 הבטחתתכנית עבודה לביצוע כיולים במסגרת בקרת איכות ו: טופס דיווח על  18 נספח
 איכות

http://www.svivaaqm.net/

