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257272- מ  "טכנולוגית מחזור בע- ריסייטק :מפעל 
כרמיאל , 20החשמל :כתובת 

אפרת וויזר :אחראי במפעל 
ST-1-194746:זיהוי ארובה 

07/05/2020:תאריך ביצוע הניטור 
10:12:שעת התחלה

10:42:שעת סיום
אבישי שביט:צוות דוגמים 

רועי אופיר

אסף ארגוב :ח "עורך הדו
אבישי שביט:ח "מאשר הדו

13/05/2020:תאריך הדפסת הדוח

TOC:מזהמים

מ"טכנולוגית מחזור בע- ריסייטק 
ST-1-194746

בדיקת פליטות
(1-12)' נספח ה- מזהמים בארובה 

1חלק 

RA-1304: 'ח בדיקה מס"דו
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:כללי

:מטרת הבדיקות

-EPA-2*על פי שיטה – קביעת נתוני זרימה וספיקות בארובה .1
.נתוני הזרימה נקבעו באמצעות מנומטר נטוי  וצינור פיטו

 .EPA-3A*על פי שיטה – קביעת הרכב הגז וטמפרטורת הגז הנפלט .2
.נתוני הרכב הגז נמדדו באמצעות אנלייזר לחישוב משקל מולקולרי יבש בגז הפליטה

* -ע   בפ ע פ  
.                * -EPA-M 4הערכת כמות המים בפליטה על פי שיטה .3

הערכת אחוז המים בפליטה התבצעה על ידי חישוב ההפרש הממוצע בין ערכי הטמפרטורה הלחה והיבשה 
.בזרם הגז

*EPA-25A על פי שיטה TOCדגימת .5
F.I.Dדיגום באמצעות אנלייזר מסוג 

:שיטות הדיגום

הינן שיטות המקובלות על ידי המשרד להגנת הסביבה ,   שיטות הדיגום והאנליזה על פיהן התבצעו הבדיקות
ציוד הבדיקה .  וגופים מוכרים נוספיםUSEPA-ובוצעו בהתאם לתקן הישראלי המקובל וכן בהתאם לשיטות ה

חישובי הבדיקה התבצעו בהתאם לנדרש בתקן והינם .  בהתאם לדרישות התקן, טרם הבדיקה, כויל ואומת
.מוצגים בהמשך דוח זה

:הערות נוספות
ח אינו כולל השוואה של תוצאות הדיגום לתקנים הרלוונטיים"הדו

. כרמיאל , 20מ  אשר בהחשמל "טכנולוגית מחזור בע- מ בדיקות במפעל ריסייטק " ביצעה חברת המבדקה הכימית בע07/05/2020בתאריך 
מ הוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כמעבדת דיגום ואנליזה על פי "חברת המבדקה הכימית בע. הבדיקות הוזמנו על ידי המפעל

דגימות אשר נדגמו ועברו אנליזה תחת הסמכה מלאה . היקף הסמכת החברה מפורט באתר הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - . 17025ISOתקן 

ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת , של הארגון" ההסמכה"השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף 
ח מתייחס "דו. מערכת או תהליך שנבדק, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט". ההסמכה"

.ח שלא בתוצרתו המלאה"אין לעשות שימוש בדו. לפרמטרים הנבדקים בלבד
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הערות הבודק. א
שינויים בשיטת הבדיקה. 1

הערות אחרות. 2

הערות המפעל. ב

ST-1 - 194746- מ  "טכנולוגית מחזור בע- ריסייטק 

תוצאות הבדיקה - 2-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה

אין הערות מיוחדות

אין הערות מיוחדות

.ידי רכז המחוז-והאם השינוי אושר על, יש לציין כל שינוי שבוצע בשיטת הבדיקה התקנית עם הנימוקים לשינוי
.במקרה של שינוי במערכת הדגימה יש לצרף שרטוט שלה

אין הערות מיוחדות
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טבלת תוצאות. ג

:מבצע הדיגום 

המזהם
קבוצת סיווג

(TA-LUFT 2002פ "ע)
שיטת האנליזהשיטת הדגימה

תכולת המים 
בארובה

(נפחי% )

מהירות בתנאי
ארובה

טמפרטורת 
הגזים

הנפלטים
אחוז חמצן נמדד

אחוז 
לנירמול

ספיקת הגז 
בפועל

ספיקת הגז
בתנאים 

סטנדרטיים
קצב פליטהריכוז מנורמל

ערך סף 
הגילוי

ערך סף 
הכימות

ת"מק/ג"מת"מק/ג"משעה/ג"קת"מק/ג"מPPMת"מק/ג"משעה/ת"מקשעה/ק"מ%%Cשנייה/מטר%

10:1210:42TOC-EPA 25AEPA 25A - FID Analyzer2.333.8222.0020.900.000040.0990.330לא נדרש108.198.00.4160.758לא נדרש

ריכוז נמדד

ריכוז שעת בדיקה

סוףהתחלה

תנאי ארובהדיגום ואנליזה

ST-1 - 194746- מ  "טכנולוגית מחזור בע- ריסייטק 
ריכוז תוצאות הבדיקה -1-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה

:מקרא
קטן מסף כימות" - <"

n.c - לא חושב המפעל

:הערות רועי אופיראבישי שביט

:יוזם הדיגום 
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נתוני סביבה. ג
תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה- ' נספח ה19[C]טמפרטורה . 1

(המשך)תוצאות הבדיקה  - 3-ה56[%]אחוז לחות יחסית . 2

30[כספית' אינץ]לחץ ברומטרי . 3

תיאור מיקום הבדיקה. ד
4[קטרים]גובה ההפרעה האחרונה במורד פתח הדיגום . 1
2[קטרים]גובה ההפרעה האחרונה במעלה פתח הדיגום . 2
1מספר פתחי דיגום. 3
משטחאחר/חצובה/משטח/מסילה. 4

פרופיל הבדיקה. ה

טרברס' מספתח דיגום
עומק בחתך 

הדגימה
DPשורש DP'טמפ

לחץ סטטי 
בארובה

##cmCmm H2Omm H2Omm H2O
111.3220.260.5-0.23
121.3220.370.6-0.23
131.3220.360.6-0.23
141.3220.330.6-0.23
151.3220.40.6-0.23
161.3220.790.9-0.23
171.6220.630.8-0.23
181.9220.690.8-0.23
192.3221.281.1-0.23
1102.7221.151.1-0.23
1113.2221.571.3-0.23
1124.0221.631.3-0.23
1136.022  -0.23
1146.8221.221.1-0.23
1157.3221.411.2-0.23
1167.7221.431.2-0.23
1178.1221.111.1-0.23
1188.4220.931.0-0.23
1198.7220.890.9-0.23
1208.7220.820.9-0.23
1218.7220.730.9-0.23
1228.7220.890.9-0.23
1238.7220.911.0-0.23
1248.7220.931.0-0.23

22.000.900.92-0.23

פרופיל המהירויות בארובה. 1

-['אינצ]קוטר נחיר אופטימלי 0.10[מטר]קוטר ארובה אקוויולנטי 

-['אינצ] קוטר נחיר שנבחר0[מ"ס] 'אורך הפלאנצ

-קבוע איזוקינטי1%[%]אחוז לחות משוערת 

ממוצע

ST-1 - 194746- מ  "טכנולוגית מחזור בע- ריסייטק 
תוצאות הבדיקה - 3-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה
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פרמטרי פליטה לחישוב. ו

Md=0.44*CO2+0.32*O2+0.28*N2+(0.28*CO/10000)EPA 1-4 Isokintic/Non-Isokinetic:משקל מולקולרי יבש (א)

CO2O2N2COMd

[%][%][%][PPM][gr/mol]

020.979.1028.84

Ms=Md(1-Bws)+18.0*BwsEPA 1-4 Isokintic/Non-Isokinetic:משקל מולרי של גז בארובה על בסיס רטוב (ב)

BwsMdMs

[%][gr/mol][gr/mol]

0.02328.8428.58

Bws=(Vwc(std)+Vwsg(std))/(Vwc(std)+Vwsg(std)+Vm(std)):יבש-תכולת לחות של גזי הפליטה על פי שיטת לח (2ו)

TimeTwbTdbBwsBws

minCC[scm][%]

020.10022.8000.0232.33

1022.00024.100

2022.00024.000

21.36723.633ממוצע

Kp*Cp*((sqrtDP)*SQRT(TsII/(Ps*Ms)))EPA 1-4 Isokintic/Non-Isokinetic:ממוצע מהירות גז בארובה (ז)

KpCpSQRT(DP)MsPsTsIIVs

--[mm H2O]1/2[gr/mol][mm Hg][0K][m/sec]

34.960.990.9528.58761.98295.003.82

A*Vs*60EPA 1-4 Isokintic/Non-Isokinetic:ספיקה בתנאי ארובה (ח)

AVsQa

[m2][m/sec][Acm/min]

0.013.821.80

Vs*A*(Tstd/TsII)*(Ps/Pstd)EPA 1-4 Isokintic/Non-Isokinetic*(Bws-1)*3600(תנאים סטנדרטים)ספיקה ממוצעת של גז יבש בארובה  (ט)

BwsVsATstdPsPstdTsIIQstd

[%][m/sec][m2][0K][mm Hg][mm Hg][0K][scm/hr]

0.023.820.01273.00761.98760.00295.0097.98

ST-1 - 194746- מ  "טכנולוגית מחזור בע- ריסייטק 
חישובים - 8-ה, 7-ה, 6-ה, 5-ה- נספחים 
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ST-1 - 194746- מ  "טכנולוגית מחזור בע- ריסייטק 
חישובים - 8-ה, 7-ה, 6-ה, 5-ה- נספחים 

TOCEPA 25Aריכוז 

שעהדיגום' נק
FID Reading 
as Propane

TOC as
25A Carbon

TOC as
25A Carbon

TOC as
25A Carbon (DRY)

קצב פליטהריכוז מנורמל



אי וודאות %
בדיקה

 
אי וודאות

תוצאה

#Timeppmppmmg/SCMmg/DSCMmg/m3Kg/hr%mg/m3

0.031 (-/+) 0.000064.980.62לא נדרש110:130.381.130.600.62

0.029 (-/+) 0.000064.980.58לא נדרש210:140.3551.070.570.58

0.03 (-/+) 0.000064.980.59לא נדרש310:150.3611.080.580.59

0.027 (-/+) 0.000054.980.54לא נדרש410:160.3270.980.530.54

0.025 (-/+) 0.000054.980.49לא נדרש510:170.2990.900.480.49

0.025 (-/+) 0.000054.980.50לא נדרש610:180.3010.900.480.50

0.022 (-/+) 0.000044.980.45לא נדרש710:190.2720.820.440.45

0.021 (-/+) 0.000044.980.43לא נדרש810:200.2620.790.420.43

0.022 (-/+) 0.000044.980.44לא נדרש910:210.2650.800.430.44

0.022 (-/+) 0.000044.980.43לא נדרש1010:220.2630.790.420.43

0.021 (-/+) 0.000044.980.43לא נדרש1110:230.2610.780.420.43

0.022 (-/+) 0.000044.980.44לא נדרש1210:240.2650.800.430.44

0.02 (-/+) 0.000044.980.39לא נדרש1310:250.2390.720.380.39

0.02 (-/+) 0.000044.980.40לא נדרש1410:260.2420.730.390.40

0.021 (-/+) 0.000044.980.42לא נדרש1510:270.2550.770.410.42

0.022 (-/+) 0.000044.980.43לא נדרש1610:280.2640.790.420.43

0.021 (-/+) 0.000044.980.41לא נדרש1710:290.2500.750.400.41

0.019 (-/+) 0.000044.980.38לא נדרש1810:300.2320.700.370.38

0.02 (-/+) 0.000044.980.39לא נדרש1910:310.2380.710.380.39

0.019 (-/+) 0.000044.980.38לא נדרש2010:320.2290.690.370.38

0.018 (-/+) 0.000044.980.37לא נדרש2110:330.2250.680.360.37

0.017 (-/+) 0.000034.980.35לא נדרש2210:340.2130.640.340.35

0.018 (-/+) 0.000034.980.35לא נדרש2310:350.2140.640.340.35

0.016 (-/+) 0.000034.980.33לא נדרש2410:360.2010.600.320.33

0.016 (-/+) 0.000034.980.32לא נדרש2510:370.1920.580.310.32

0.016 (-/+) 0.000034.980.31לא נדרש2610:380.1910.570.310.31

0.015 (-/+) 0.000034.980.30לא נדרש2710:390.1850.560.300.30

0.016 (-/+) 0.000034.980.33לא נדרש2810:400.1980.590.320.33

0.017 (-/+) 0.000034.980.34לא נדרש2910:410.2040.610.330.34

0.017 (-/+) 0.000034.980.33לא נדרש3010:420.2030.610.330.33

0.021 (-/+) 0.000044.980.42לא נדרש0.380.760.410.42 ממוצע
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סף עליון סף תחתון  תוקף כיול דגםיצרן ד"מסציוד 

5000-000-011APEXXC527V01/01/20200mmHg240mmHgבקרה

--5000-000-017APEX770224/09/2020פרוב

004-002-2FUGI-21/11/20200mm150mmקליבר

5000-000-006LUTRONLM 900001/09/202025.8inHg32.48inHgשעון לחץ ברומטרי

--5000-000-009APEXSB2MV04/09/2020(קופסה חמה)תנור 

5000-000-028KIMOMP 210M21/11/2020(-)2500Pa(+)2500Pa(KIMO)מנומטר 

------מד זווית 

5000-000-0061LUTRONLM 900002/09/20200C50C(סביבה)' מד טמפ

5000-000-0062LUTRONLM 900003/09/202001(סביבה)מד לחות 

5000-000-027KIMOKIGAZ 210 PRO01/04/20200PPM8000PPMאנלייזר גזים 

VOST5000-000-007APEXXC62CV31/01/20200.2Liter4Literבקרת 

F.I.D Analayzer5000-000-001SK-ELEKTRONICSK-ELEKTRONIC0.01100000תפעולי

ST-1 - 194746- מ  "טכנולוגית מחזור בע- ריסייטק 

תיעוד מכשירים - 9-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה
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אנלייזרים
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פרטי המכשיר. 1
SK-Elektronikיצרן
PTדגם
5000-000-001ד"מס

פרטי גזי הכיול. 2
ריכוז מדודריכוז בבלוןתוקף בלון מספר גלילריכוזים

P2029.04.202779.7779.6ערכים גבוהים 

-p2130.04.202739.98ערכי ביניים 

-p1930.04.202720.42ערכים נמוכים

ZEROO215.09.202620.950

אימות סוף יום. 4אימות תחילת יום. 3
לא תקין /תקיןאחוז סטייהערך באנלייזרלא תקין /תקיןSPANR.T (SEC) 95%לא תקין /תקיןאחוז סטייהערך באנלייזרערך בגליל

ערכים גבוהים

תקין75.8-79.810.26תקין79.7779.60.2

ערכי ביניים

תקין38.0-38.230.4תקין39.9838.583.5

ערכים נמוכים

תקין19.4-19.031.0תקין20.4219.832.9

ZERO

תקין0.0-0.30.2תקין00.20.3

 מערך הספאן3%: סטייה מותרת מערך נתון5%: סטייה מותרת

ST-1 - 07/05/2020- מ  "טכנולוגית מחזור בע- ריסייטק 

FIDח אימות אנלייזר "דו
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7.05.202010:12:200.376ppm

7.05.202010:13:200.355ppm

7.05.202010:14:200.361ppm

7.05.202010:15:200.327ppm

7.05.202010:16:200.299ppm

7.05.202010:17:200.301ppm

7.05.202010:18:200.272ppm

7.05.202010:19:200.262ppm

7.05.202010:20:200.265ppm

7.05.202010:21:200.263ppm

7.05.202010:22:200.261ppm

7.05.202010:23:200.265ppm

7.05.202010:24:200.239ppm

7.05.202010:25:200.242ppm

7.05.202010:26:200.255ppm

7.05.202010:27:200.264ppm

7.05.202010:28:200.250ppm
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