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מקורות קרינה ראשיים      
חדרי שנאים •

לוחות חשמל ראשיים •

פירים  / כבלים ראשיים •

פסי הארקה    •

קווי חשמל עיליים•

www.medidot.net



www.medidot.net

.  למבנה ) סימולציה ( הערכת קרינה •
.   הכנת מפרט הפחתת קרינה או מיגון מגנטי •
. מקור קרינההקמתהיתר קבלת •
.הקמת המבנה ומיגון מגנטי •
.בדיקת המיגון המגנטי לפני הכיסוי •
.מדידת קרינה לאחר הפעלת המבנה  •
.מקור קרינה הפעלתהיתר קבלת •

תהליך הפחתת הקרינה



חדרי שנאים

www.medidot.net

הקרינה ברצפה שמעל לחדר השנאי  
מיליגאוס  70עולה על 



נכון של חדרי השנאיםלאמיקום 

www.medidot.net

1דוגמא 



www.medidot.net

בסיס לסימולציה בחדרי השנאים : דוגמא 



www.medidot.net

סימולציה בקומה שמעל לחדרי השנאים



מיקום נכון של חדר השנאי

www.medidot.net

שנאים למטה  שנאים למעלה 

3דוגמא 2דוגמא 



שנאםינכונה  בתוך חדר לאהעמדה  

www.medidot.net

חדר שנאים 

אזור מאוכלס

4דוגמא 



הפחתת הקרינה מחדרי שנאים

www.medidot.net

מיקום נכון של חדר השנאי  •

הצמדת פאזות ואפס•

הורדת כבלים כאשר האכלוס מעל החדר•

הרמת כבלים כאשר האכלוס מתחת לחדר  •

. הרחקת פסי הארקה מאכלוס •

)  עד כמה שאפשר ( איזון פאזות •

מיגון מגנטי  •



לוחות חשמל

www.medidot.net

פילר מדידהקיבוצים לפני שהחלה המודעות לנזקי הקרינה  



הפחתת הקרינה מלוחות חשמל

www.medidot.net

מיקום , מיקום , מיקום •

לא להצמיד לוחות לחדרים מאוכלסים  •

.כאשר האכלוס למעלה מלמטהכניסות ללוחות •

.כאשר אכלוס למטה מלמעלהכניסה ללוחות •

.לוחות מופחתי קרינה •

.פסי צבירה צמודים ככל האפשר לרבות האפס •

צמוד ככל האפשר לרבות האפסהכחחיווט כבלי •

)  עד כמה שאפשר ( איזון פאזות •

. מיגון מגנטי •



כבלים ופירים  

www.medidot.net
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סביר שגוי ומקרין 



הפחתת הקרינה מפירים וכבלים

www.medidot.net

מיקום    , מיקום , מיקום •

לא להצמיד פירים  לחדרים מאוכלסים  •

)  כולל האפס ( שימוש בכבלים תלת פאזיים •

. לבצע הצמדה )  י "כמו שבשימוש חח( בכבלים חד גידיים •

. איזון זרמים •

. לקיים בקרה על בניית הפירים  •



י איזון זרמים"הפחתת קרינה ע

www.medidot.net

מאוזן לאכבל כבל מאוזן  
3 x 25 A25 , 20 , 25 A

מטר4.8מיליגאוס במרחק 2מטר0.8מיליגאוס במרחק 2



בדיקות להיתר הפעלה

מדידת קרינה  •

אישור המפקח על ביצוע המיגון המגנטי•

יום מחשמול90קבלת היתר הפעלה תוך •

www.medidot.net



.חודשים לאחר הפעלת המתקן 3היתר ההפעלה נדרש •

.   ממנו50%בזמן זה אין בדרך כלל זרם אופייני או 

.לא כל הבודקים יודעים למדוד נכון זרמים לצורך הנרמול •

בודק שלא ביצע את הסימולציה יתקשה להכיר את המתקן•

.י קשה ולעיתים בלתי אפשרי לקבל זרם "במתקני חח•

.בבנייני מגורים בלתי אפשרי לקבל מידע על הזרם של הבניין•

.   בעיית הנרמול •

www.medidot.net

קשיים בבדיקות להיתר הפעלה



ניטור קרינה וזרם  -נרמול 

ג"שדה אלמ

זרם

www.medidot.net

תלוי באיזו נקודת זמן מודדים



.היחס שבין הזרם המרבי  לזרם בזמן מדידת הקרינה = מקדם נרמול •

במתקנים פרטיים אפשר למדוד את הזרם ולנרמל  •

. במתקני חברת החשמל אין מידע על זרמים וקשה לקבל אותו•

.מהמרבי לא מאפשרים נרמול 50%זרמים נמוכים מ •

www.medidot.net

נרמול תוצאות מדידת קרינה



www.medidot.net

מיליגאוס4ס דורש רמת סף של "המשרד להג•
.מטר 5לחברת החשמל דורש 130היתר סוג •
מיליגאוס   25י חוזה "חח130בהיתר סוג •

.מטר3במרחק של  
4גבוהה מ מאפשר קרינה 130כלומר היתר סוג * 

.מיליגאוס 

האנומליה בהיתרי הסוג  
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האנומליה בהיתרי הסוג  
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האנומליה בהיתרי הסוג  



סיכום והמלצות

www.medidot.net

יועץ הקרינה צריך להיכנס לתהליך מוקדם בכדי לאפשר שינויים מפחיתי   •

) אחרי התכנון החשמלי קשה לבצע שינויים ( קרינה  

שלושה חודשים מהפעלת מתקן עד להיתר ההפעלה אינם מספיקים  •

.על זרמים לצורך נרמולי"מחחצריך לאפשר לבודקים מידע •

)  מונה מסכם ( מומלץ להוסיף מונה חשמל ראשי לבניינים   •

.י בבניינים "מומלץ להוסיף היתרי סוג לפירים ולוחות חח•

.י צריכים להיפתח לביקורת לאחר ההפעלה"חדרי שנאים ופירים של חח•

. צריכה למגן חדרי שנאים ופירים  או לאפשר מיגון פרטי י "חח•



תודה על תשומת הלב

www.medidot.net Medidot@gmail.com 0544-700-805: טל
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