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 .של גורמים כימייםאויר במסגרת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות דיגום ביצוע אופן מטרת נוהל זה היא לקבוע את   מטרה:

 , NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM)  מסמכי יחוס:

OSHA Sampling and Analytical Methods , 

HSE Methods for the Determination of Hazardous Substances (MDHS)  , 

 קווים מנחים להערכת חשיפה נשימתית לחומרים כימיים –איכות אויר במקומות עבודה  – 1534תקן ישראלי 

 מעבדות בדיקה  -  42073ISO/IECתקן 

 נוהל תכנון ניטור סביבתי תעסוקתי

של כל מעבדה  תונימית עבודה פוהוראהמכשור והציוד המשמשים לביצוע דיגום ואנליזה יהיו בהתאם ל  מכשור וציוד:

 .מוסמכת

 .של כל מעבדה מוסמכת תות עבודה פנימיוהוראהציוד יתוחזק,יכויל,ויוכן לשימוש בהתאם ל  :  הכנת ציוד

 שיטה:

סביבתי תעסוקתי שהוכנה בהתאם לנוהל בנושא, בדיקות תעסוקתיות יבוצע על פי תכנית ניטור מהלך ניטור גורמים כימיים ב 

ככל שהמדובר בגורמים מזיקים לגביהם קיימת  NIOSH, OSHA, HSEעל ידי ת והמוכר ותתקפ רניטות ועל שיט ותתבסס

 .חובת בדיקה סביבתית תעסוקתית בתקנות, או שיטה אחרת בעלת תיקוף

 :תחילת העבודה .4

, ה, לצורך התייצבות הספיקה של המשאבכיולןדקות לפחות לפני   40יש להפעיל את המשאבות למשך ביום ביצוע הניטור 

  ולאחר מכן יש לכייל את המשאבות.

 חומרים  שבמפעל.או  שאינו מושפע  מתהליכים ,מחוץ לאזור הנבדק ,במקום נקיהכיול יתבצע 

 אכן פעילות. לפי תכנון הניטור  לוודא שהעמדות שתוכננו לבדיקה ו ,לבצע סיור ראשוני במפעל יש 

 ציוד מדידה יקבע בהוראת עבודה פנימית. אופן כיול יש לוודא, שציוד המדידה הינו תקין ומכויל.

 :למשאבה)קולט(  חיבור אמצעי לוכד  .7

 יש לפעול כדלקמן:)קולט(  לוכדהאמצעי החומר הנדגם והבהתאם לסוג 

  :פילטרים  .7.4

)בהתאם לנוהל עם פד תומך  (IOM)למעט פילטר בתוך בית הפילטר מבעוד מועד הוכן הקולט )פילטר יעודי(  .7.4.4

 .פנימי להכנת ציוד(

הפד הצד בו ממוקם כאשר  עם פילטר בתוכו, למשאבה באמצעות צינור מתאים, פילטרהבית את לחבר ש י .2.1.2

 משאבה.בצד הקרוב להינו (  back filter) התומך 

 :שפופרות .7.7

  .השפופרתיהיה כמחצית קוטר כך שקוטר הפתח תקן מיוחד לשבור את שני קצוות השפופרת באמצעות מיש  .2.2.1

)משאבה(.  כלפי הצינור פונה )המוטבע על השפופרת( השפופרת כך שהחץ להכניס את השפופרת לביתיש  .7.7.7

על השפופרת, יש לחבר את קצה השפופרת הסמוך למקטע הספיחה הקטן אל צינור מוטבע כאשר אין חץ 

 הדגימה או בסיס בית השפופרת.

 .ת(ות עבודה פנימיוהוראייקבעו בהתאם ל) נוזלי ספיחה: .7.5

  :כוון ספיקות  .3

(  ועל פי קצרדיגום נוהל או נמוכות בהתאם לדרישת שיטת הבדיקה )עפ"י  בנוניות לספיקות ה את המשאבוון כ .5.4

 .הוראת עבודה פנימית
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 עם מתקן כיול ייחודי.יש לבצע  IOMוון ספיקות של דגימות עם ציקלון ודגימות עם בית כי .5.7

 :בלנק)סרק(  דגימות .4

מכינים  בלנק השדהדגימות את בלנק שדה. ימות דג יש להכין   )קולט( כל סוג של אמצעי לוכדל: בלנק שדה .4.1

 .כםאוויר דר תהעברללא  ,)הקולט( באותה שיטה בה מכינים את האמצעי הלוכדם יומתעד

דוגמת בלנק ישלח , ת ,אצווה חדשהאמצעי לוכד )פילטרים או שפופרות( עם מספר  קבלתעם : נק מעבדהבל .4.2

 .אנליזותהבהן מתבצעות , ת האנליזהולמעבדמעבדה 

  קבע בהוראת עבודה פנימית.יבלנק יה ות גימדפר מס

 :ותגימסימון ד  .3

 .של כל מעבדה מוסמכת יקבע בהוראת עבודה פנימיתידגימות האופן סימון 

 :יזור משאבות והפעלתןפ .6

 הבא:  באופןל ופעיש לבהתאם לסוג הדיגום )אישי או שטח( 

  באמצעות משאבה: אישידיגום  .1.4

 .מתבצעתהיא דוע הסבר לעובד את תהליך הבדיקה ומ .1.4.4

 .הצמד את המשאבה לחגורת העובד .1.4.7

ס"מ מאפו  50במרחק שלא יעלה על  ,באזור הנשימה של העובד ,לדש הבגד)קולט( אמצעי הלוכד ההצמד את  .1.4.5

 הצווארון(.לדש  של העובד,  )מומלץ להצמיד

מופנה פתח כניסת האוויר לבית הפילטר כך, שיש להציבו הוא פילטר, )קולט( כאשר האמצעי הלוכד  .1.4.5.4

 .כלפי מטה

 יש להציבה באופן אנכי.הוא שפופרת, )קולט( כאשר האמצעי הלוכד  .1.4.5.7

פתח כניסת האוויר יש להציבו כך, ש, באימפינג'ר הוא תמיסה לוכדת )קולט( כאשר האמצעי הלוכד .1.4.5.5

 מופנה כלפי מעלה.לאימפינג'ר 

 אמצעות התפס שע"ג הצינור(,למשאבה צמוד לגוף העובד )ב)קולט( וודא שהצינור המחבר בין האמצעי הלוכד  .1.4.1

 .והפעל את המשאבה האטם מבית הפילטרהסר את 

 עבודתו.העובד לא נפגמה במידה שעלולה להפריע או לשבש מהלך תקין של של וודא שנוחיותו  .1.4.3

 .)טופס רישום במפעל  של בדיקות סביבתיות תעסוקתיות( שדהפרטים אישיים ופרטי התהליך בטופס  רשום .1.4.1

 .המשאבה פועלתכי מעת לעת, במהלך הדיגום,   ,וודא .1.4.2
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 באמצעות המשאבה: שטח דגימת  .1.7

מיקום המשאבה יהיה בגובה פני עובד,  )קולט( המשאבה על גבי משטח יציב. רצוי שהאמצעי הלוכדאת הצב  .1.7.4

 .ייקבע בהתאם למטרת הדגימה

 רשום פרטים בטופס שדה. .1.7.7

 .הפעל המשאבה .1.7.5

 המשאבה פועלת.כי מעת לעת, במהלך הדיגום,   ,וודא .1.7.1

 הוראת עבודה פנימיתבהתאם לקביעת אגף הפיקוח על העבודה ול :תגים פסיביים .1.5

 הוראת עבודה פנימיתבהתאם ל :ישירה המכשירים לקריא .1.1

 הוראת עבודה פנימיתבהתאם ל :דגימת משטח .1.3

 :דגימהמשך ה  .7

ניטור סביבתי כנון בנוהל ת למוגדרמגבלות האנליזה ובהתאם , ליקבע בהתאם למטרת המדידהיהדגימה  משך .2.4

 .תעסוקתי

 . הדורשת שינויקיימת סיבה מקצועית  אם  דגימהניתן לשנות את משך ה .2.7

 בטופס שדה. ואת הסיבה לשינוי את השינוי  לתעדחובה!  .2.5

 לת  המשאבה בזמן הפסקת הצהריים.רצוי שלא  להפסיק את פעו :הפסקות עבודה .2.1

זמן למשך ההפסקה ארוך יחסית שמשך ידוע מראש  הפסקת הצהריים אם במהלךיש להפסיק את פעולת המשאבה 

פעולת דקות יש להפסיק את  13דקות והפסקת הצהריים מעל  510כאשר משך המדידה הוא  ,המדידה. לדוגמה

 . המשאבה.

 :עולות במהלך הדיגוםפ  .8

 .במהלך  ביצוע הדיגום יש לוודא מספר פעמים  שכל המשאבות פועלות באופן תקין .1.4

יש להחליף את האמצעי הלוכד  כה,נמו הינהלוכד האמצעי הספיחה של האו קיבולת זים גבוהים צפויים ריכובמידה ו .1.7

 .במהלך הדיגום

רשום הערות לגבי תהליך העבודה, ליקויים ותנאים סביבתיים המשפיעים על החשיפה, אופן יש למהלך יום הדיגום ב .1.5

לסעיף לניתוח התוצאות, להערות ושמשו ושיטת העבודה/שימוש בציוד מגן אישי ונתונים רלוונטיים אחרים שי

 .מלצות בדו"ח המסכםהה

 :פעולות בסיום דגימה  .9

 .ותעד אותה בטופס שדה ,המשאבהספיקת  את  באמצעות מד הספיקהלפני הסרת האמצעי הלוכד בדוק שוב  

 :כדלקמןייערך ל באמצעי הלוכד ופיטה

ק את קווי החיבור של יפי הצורך אטום עם סרט דבסגור באטמים פלסטיים משני צידי בית הפילטר ול  - פילטרים  .9.4

  חלקי בית הפילטר.

, אטום עם של בית הפילטר חלק העליוןה עםהסר את הציקלון סגור את בית הפילטר  :בדיגום של אבק בר נשימה

 ם השיטה מורה אחרת.א אאל , סרט הדבקה ועם אטם  המכסה

לנדרש בשיטת בהתאם שפופרות יאוחסנו  אטמים.את השפופרות עם ה לפקוקבתום הדיגום יש  - שפופרות .9.7

 .השיטה מורה אחרת אם אאל ,קצר לדיגוםה במדריךהאנליזה 
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 :אריזת הדגימות  .11

  .בשקית נפרדת וייארז (דגימות בלנק)כולל  שפופרות, כגון פילטרים דוגם/קולטכל סוג של  .40.4

 .(ו יחד עם הדגימות באותו תיקישונעלא )נפרד תיק ארזו בייהנלקחים מהשטח בהתאם לצורך, גלם חומרי  .40.7

. בכל שקית ייארזו שפופרות ובהן חומר שפופרות שנדגמו עליהם חומרים נדיפים ייארזו בשקיות נפרדות .40.5

 כדי למנוע זיהום הדדי.אחד, 

  שקיות יבוצע לפי הוראת עבודה פנימית.העל מזהים רישום פרטים  .40.1

 אחסון ושינוע למעבדה .44

 .שהופץ למעבדות על ידי אגף הפיקוח הוגדרו במדריך קצר לדיגוםשוגמאות ד תנאים לאחסון ושינוע שליקוימו ה

 פסילת דגימות  .47

דגימה תפסל רק אם נגרמו לה חבלה או נזק  מכוון או בלתי מכוון, או אם נוצרו תנאים וחשש לקבלת תוצאה שגויה, או 

של דגימה תתועד על ידי הדוגם  סילהכל פ .בלתי תקפה, או בלתי מייצגת על פי שיפוטו המקצועי של הגיהותן הבודק

 בצרוף הסבר לפסילה.

 דרישות בטיחות וגהות .13

הוראות בטיחות לגבי  לרבות  ,בעבודה דרישות והוראות הבטיחותאחר  הדוגם  ימלאבעת ביצוע המדידות  .45.4

 ומתקני הרמה, משטחים חלקים וכו'.כגון סולמות  ,ציוד הנמצא בשימוש בעת הבדיקה

ראות גיהות לרבות שימוש בציוד מגן אישי והימנעות מאכילה, שתייה ועישון בחלל הוהדוגם ינהג על פי  .45.7

 .המדידות

, הגנת שמיעהנשימתית,  הגנה  :הכולל בציוד מגן אישיבשטח המפעל  ישתמש הדוגם בהתאם לצורך  .13.3

 .)בבניה( קסדת מגן, שקפי מגןמ

 אחראים לביצוע נוהל זה.  הבודקים המוסמכים: אחריות   .41

 .XXX, טופס , הוראת עבודה פנימיתקצר לדיגום מדריך: יםנספח  .43


