
מ"אהפחתת שדות 
מרשת החשמל  

דוד שקד: ערך



מתקני חברת החשמל

ומקימה  , חברת החשמל לישראל מפעילה מתקנים קיימים •

אשר מקבלת מהמשרד  " היתרי סוג"מתקנים חדשים במסגרת 

.להגנת הסביבה 

:החברה משקיעה רבות במילוי תנאי ההיתר•

.צמצום רמת שדה מגנטי בתכנון מתקנים חדשים•

.טיפול במתקנים קיימים •

.ביצוע מדידות למתקנים קיימים•

.דיווח לממונה על הקמה והפעלה של מתקנים חדשים•



דוגמא להיתר הפעלה  



דוגמאות של מקורות קרינה בלתי מייננת במתקני 
י  "חח



קווי הולכה כמקור לקרינה בלתי מייננת



ארונות חלוקה כמקור לקרינה בלתי מייננת



קווי חלוקה כמקור לקרינה בלתי מייננת



בתכנון מתקנים חדשים–עקרון הזהירות 

:קווים מנחים בתכנון מתקנים חדשים

.הרחקת מתקני חשמל ממקומות מאוכלסים. א

שיכול פאזות בקווי מתח  )קיזוז הדדי של שדה מגנטי . ב

(.תאי חלוקה" איזון", עליון 

!(.  איפוס יחיד במבנה)מניעת זרמים תועים . ג



פתרונות טכניים מקובלים

, פועלת חברת החשמל " הזהירות המונעת"במסגרת עקרון •

באמצעים טכניים מקובלים ובעלויות סבירות להפחית ערכי  

. מ"אקרינה 

:  2מחולקת ל , י"בחח, הפעילות בנושא •

.י "הימנעות נבונה ביוזמת חח•

פעילות טכנית להפחתת קרינה בעקבות תלונות  •

.לקוחות



הסבת חיבור עילי לשנאי לתחתי

...  אחרי ...  לפני



הסבת חיבור עילי לשנאי לתחתי

....(לפני: )א"בת13פרחי אביב פ"תחט



..(אחרי): א"בת13פרחי אביב פ"תחט

!  80%בכערכי השדה ירדו , בדירה שמעל לחדר השנאים, לאחר השינוי 



שיכול פאזות במתח עליון

סידור  

סימטרי

שיכול  

פאזות



תאי חלוקה

תכנון חדשתכנון קודם

סרגלי יציאהסרגל כניסה



זרמים תועים

זרם תועה הוא זרם העובר במעגל חשמלי שונה מזה שיועד לו  •

(.ביצוע או תחזוקה לקויים, לרוב כתוצאה מתכנון)

פגיעה בברזלי הזיון  : לרבות, זרם תועה גורם למפגעים רבים •

ערכי  , [  סדקים בבטון/ פגיעה קונסטרוקטיבית ] של הבניין 

.'וכוגבוהים בחדרי מגורים מ"אשדות 



מ"אאיפוס כפול כמקור לשדה 

הארקות ואמצעי  –'ג30תקנה משנה )לחוק החשמל בהתאם •

בנוסף לחיבור מוליך  , נקבע כי אין  להתקין ( הגנה בפני חשמול

כל חיבור  , של הרשת אל פס השוואת הפוטנציאלים PENה 

.אחר בתוך המבנה בין מוליך האפס לבין מוליך הארקה

יש לבצע חיבור  :"נקבע 1988של ועדת פירוקים מיוני בפסיקה •

".כניסת זינהפ לכל "פהיחיד בין מוליך האפס לבין 

יש לבצע  : "נקבע 2007בפסיקה של ועדת פירושים מינואר •

וזאת על  " כאשר קיימת מערכת אחת, איפוס רק במקום אחד 

.  כפוליםאפוסים מנת למנוע התפתחות של זרמים תועים עקב 



? פ"תחטכיצד לאפס כאשר במבנה 

פ"הפההארקת השיטה מבוצת באמצעות חיבור פס האפס אל •

.פ"שבתחט

פ שהוא מהווה הרחבה של  "נתקין פה, פ"מהתחטבגרעין המוזן •

פ זה יחובר אל טבעת הגישור של  "פה. פ"בתחטהפנימי פ"הפה

.י מוליך ייעודי שיותקן"עפ"התחטשבתוך פ"הפההמשנה ואל 

התקין מוליכי הארקה  לעל הצרכן , פים"פהכאשר קיימים מספר •

וזאת על  –פים"הפההמתחברים בין 'ממר נח35של 'מינבחתך 

.מנת לשפר את עכבת לולאת התקלה

יש לגשר בין הארקת  –נמצאת במבנה נפרד פ"התחטכאשר •

י חיבור "לבין הארקת היסוד של המבנה עפ"התחטהיסוד של 

.יציאות החוץ של המבנים



....  מקרה שנתקלנו בו לאחרונה

שנמדדוערכיםגובה המדידה

גאוס-כעשרה מיליקומת קרקע

מיליגאוס בודדיםרשת חשופהקומה ראשונה מול





זרם תועה עקב מוליך אפס רופף ברשת  



טיפול בקווי חלוקה

ולאחר מיצוי  , הנפלט מרשתות קיימות מ"אבמטרה להפחית שדה 

לעיתים נדרש לטפל ברשת עילית  , אחרים טכניםפתרונות 

:קייימת

תורם להגברת )מ"תאחשופה ברשת , נ"מ, החלפת רשת עילית 1.

(  הקיזוז ההדדי של השדה המגנטי בין המוליכים

.  הטמנת רשת עילית לתת קרקעית2.



?שאלות



!תודה על ההקשבה


