
1

הידע והניסיון שלנו  –הבודק האינטליגנטי 
הרווח והבטיחות  , החשמל בחברת 

של הלקוח
 גם בתחום בדיקות המתקנים–שנת השירות ללקוח בחברת החשמל.

 וקשרי הלקוחהבילינגלניהול –ל"שובמערכת.

מערך טכנולוגי שיאפשר בדיקה ממוחשבת לכלל סוגי המיתקניםבניית.

מתאיםציוד בדיקה ומחשוב.

הוראות ונהלי עבודה

 החכם"-האינטיליגנטיהבודק  ."
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מחשוב בודקים
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:דוגמא לממשק בדיקה 
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:ח בדיקה "לדודוגמה 
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:דוגמאות למכשור מתקדם לבודקים 

 MI3152
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:דוגמאות למכשור מתקדם לבודקים 

o פונקציות מדידה:
Insulation resistance with DC voltage from 50 V to 1000 V

Continuity of PE conductors with 200 mA DC test

Line/Loop impedance;

Loop impedance with Trip Lock RCD function;

TRMS voltage and frequency;

RCD testing (general and selective, type AC, A, F, B, B+);

Earth resistance 
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:דוגמאות למכשור מתקדם לבודקים 

A1143 :
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:דוגמאות למכשור מתקדם לבודקים 

oMI3152:

oA1143 :
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"חכמים"מכשירים 

"חכמות"מערכות 

"חכם"מחשוב 

???האם די בכך

בחינת טיב הארקה  , הבה נבחן מקרה פשוט
TTשיטת הגנה 



שנאי חלוקה

הארקת שיטה הארקת הגנה 

מסלול הזרם במצב עבודה רגיל

מתקן לקוח

TT

תזכורת

י  "ע, אמצעי הגנה בפני חשמול
חיבור מוליכי הארקת המתקן  

למסה הכללית של האדמה



11

קיים קושי לבדיקת התנגדות בין אלקטרודת הארקה  •
.לבין המסה הכללית של האדמה

מסלול זרם התקלה ממקור הזינה  , לולאת התקלה •
אלקטרודת  , מעגל התקלה, דרך מוליכי הזינה

' לנקהארקת השיטה ועד , הארקה למסת האדמה
.האפס בזינה

השימוש השכיח למדידת עכבת לולאת התקלה הינו  •
שזרם הבדיקה גדול ככל LOOP TESTER ,באמצעות 

.יותר כך תוצאות הבדיקה מדויקות יותר

העכבה המרבית של לולאת התקלה צריכה להיות  •
נמוכה דיה כך שתבטיח שיזרום זרם קצר שיגרום 

שניות לכל היותר5לניתוק המבטח תוך 

תזכורת
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:הערך המרבי של לולאת התקלה
,)י"חח(בהתאם לגודל המבטח בקו ההזנה Iלוח מסוג 

בהתאם לגודל המבטח הגדול ביותר בלוחIIלוח מסוג 

נקבעת על פי אופיין המבטח  Zsעכבת לולאת התקלה •
.ומופיעה בטבלאות על פי סוגו



שנאי חלוקה

הארקת שיטה
הארקת הגנה 

מתקן לקוח

לולאת התקלה במקרה של קצר

TT
עכבת לולאת התקלה לא 

תהיה גדולה מזו הנדרשת כדי 
לאפשר את פעולת המבטח



שנאי חלוקה

הארקת שיטה
הארקת הגנה 

מתקן לקוח

מדידת עכבת לולאת התקלה

TT



שנאי חלוקה

הארקת שיטה
הארקת הגנה 

מתקן לקוח

מדידת עכבת לולאת התקלה

TT
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שנאי 
חלוקה

הארקת  
שיטה

הארקת  
הגנה 

מכשיר מדידת עכבת    
לולאת התקלה

V

A

R

=A אפס= זרם נמדד
=V מתח הרשת  = מתח נמדד
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שנאי 
חלוקה

הארקת  
שיטה

הארקת  
הגנה 

מכשיר מדידת עכבת    
לולאת התקלה

V

A

R

=A זרם דרך עכבת לולאת התקלה= זרם נמדד
=V*  מתח הרשת פחות מפל המתח על עכבת הלולאה

TT
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בלעדית בפני חשמול באמצעות הגנה •
דלףמפסק מגן הפועל בזם 

:אחת משתי הדרישות הבאותבמתקן צריך לקיים •

נמוכה דיה כדי שבעת קצר בין מופע  תהיהעכבת לולאת התקלה . 1
מזרם הדלף המפעיל את  10להארקה יתפתח זרם קצר של לפחות פי 

.מפסק המגן
230

0.03∗10
=766Ω

הכללית של האדמה  התנגדות בין האלקטרודה של המתקן ובין המסה . 2
:תקיים את אי השוויון

𝑅𝑅𝐸𝐸≤
𝑈𝑈
𝐼𝐼∆

ההתנגדות בין האלקטרודה למסת האדמה

1666 Ω =𝑅𝑅𝐸𝐸≤
50
0.03

U- 50(מתח מרבי שאינו מסוכן בין מופע לאדמהV(
זרם דלף נקוב המפעיל את מפסק המגן 𝐼𝐼∆
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צנרת פלסטית
ר"ממ35
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PEXצנרת 

מסנניםצנרת פלסטית

מדי מים פלסטיים



22

תקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול
צנרת מתכתית לאספקת מים כאלקטרודה13•
צנרת מתכתית לאספקת מים יכול שתשמש כאלקטרודה רק אם בנוסף  . א

:לדרישות אלה לגבי אלקטרודה מתקיים
מיתקן החשמל נמצא במקום אשר בו נתנה הרשות לאספקת מים היתר  . 1

להשתמש בצנרת שלה כאלקטרודה  
)1984(

שינויים בצנרת מים מתכתית המשמשת כאלקטרודה14•
המשמשת  , המחליפה או משנה צנרת מים מתכתית, רשות לאספקת מים

באופן העלול לפגום ברציפות החשמלית  , כאלקטרודה בשלמותה או בחלקה
תעשה זאת בתיאום עם חברת החשמל במטרה להבטיח את המשך  , שלה

.הרציפות החשמלית
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רילסןציפוי -מחברים

®RILSAN
,  הינו חומר סינטטי RILSAN®המכונה  A11פוליאמיד

אשר תכונותיו האוניברסאליות ומבנהו הייחודי  
הופכים אותו לחומר אידיאלי למגוון אפליקציות  

ציפוי  . ובתעשיית הדפוס בייחוד, בתעשיות השונות
:מבטיח לגלילרילסן

הגנה מפני שריטות
פני שטח חלקים ומקדם חיכוך גבוה

.שוניםוסולבנטיםעמידות גבוהה בפני צבע 
גבוההמימדיתיציבות 

מניעת היווצרות בקטריות
אי שחרור רעלים או חומרים מזיקים אחרים

בידוד חשמלי
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ציפוי אפוקסי-מחברים
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הם מוליך גרוע במיוחד) מזוקקים(מים •

המים מהווים ממס טוב למלחים ומתכות•

המלחים המומסים במים מתפרקים לחלקיקים  •
.יונים-טעונים

היונים הללו נצמדים למולקולות מים וכך המים  •
הופכים למוליכים

מוליכות-מים
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אלקטרודה מקומית
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אלקטרודה מקומית
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גנבי מתכות
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שאינה גלויהאלקטרודה 
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התחברות לזיון המבנה



32

ציבורי ישן-חדר מדרגות

TT
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רב קומות  בבניןציבורי 
חדר חשמל

לוח חירוםדרך מילוט  

מובל

מחסום אש  

TNSTNCS

שנאיםמצבריםגנרטורמעליות

,  מכשולי טיסה, תאורת חירום, גילוי אש, תאורה: מתקן חירום
סילוק עשן, אוורור, הגברת לחץ מי כיבוי, משאבות דלק

תאורת התמצאותתאורה כלליתמחסניםחניון

מיזוג אווירדוודיםהסקהבריכה

תיול

לוחות משנה לוח ראשי

...........עוד ועוד ועוד
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ג רכבת    "בדיקת מ
א"ת-ירושלים
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ג רכבת    "בדיקת מ
א"ת-ירושלים
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ג רכבת    "בדיקת מ
א"ת-ירושלים
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,החכמההלקח מהניסיון הוא מקור 
היא היכולת להעביר את מידת התבונה 

,החכמה שנאגרה בין הבודקים
.הלקוח בראש מעייננוכאשר 

!הבודק האינטליגנטי הוא הכרח
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תודה על ההקשבה

ליאור ברקוביץ

מנהל מחלקת צרכנים טכנית

מחוז ירושלים

חברת החשמל 
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