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 מילכה ברקו גרש ©              ניטור חומרים מזהמים -אסדת הגז

 שם התלמיד/ה: _____________

 :הנחיות לעבודה

 .חפשו בגוגל הגדרה למילה: ניטור ורשמו אותה .1

____________________________________________ 

 .http://www.igudhadera.co.il/nitur_hadera/gr/gr_nitur.htm :היכנסו לקישור .2

 .שעות 24המתחלפים בכל  ,הקישור מפנה לנתונים עדכניים

    
 רשמו את שמות הישובים הקרובים לבית הספר, שמופיעים בטבלה    

  .ניטור ומהווים מוקדי

___________________________________________________ 

 בתוך הטבלה, א. ב. ג   : המסומנים בתמונה הקישוריםעל  באתרלחצו  .3

 .ע"י המדענים וכתבו אילו נושאים נבדקים

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

  ?באילו דרכים שונות מבוטאים הנתונים  .4

___________________________________________________ 

 ?מה היתרונות והחסרונות של כל אחת מדרכי הייצוג .5

___________________________________________________ 

http://www.igudhadera.co.il/nitur_hadera/gr/gr_nitur.htm
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___________________________________________________ 

 חומרים כמה סוגי -קישור המסומן באות ב'התמקדו ב .6

 .רשמו את שמותיהם ?)או קבוצות חומרים( מתוארים 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 __________________? באיזה צבע מתואר החומר: בנזן .7

 _________________ ?באיזה צבע מבוטא החומר טולואן .8

 .NOX הכינוי: : תחמוצות חנקן מיוצגות ע"י קבוצת חומרים בעלי השם .9

 מיוצגות בגרף? _______ ןהבאיזה צבע אלה תרכובות של חנקן וחמצן. 

 (נמצא בצד ימין.תחמוצות החנקן  שימו לב שסרגל הערכים של)

 .חנקן, וסכמו עליהן בקצרה חמוצותבגוגל: ת רשמו. 10

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 וציינו שעה מסוימת, )קישור : ב(  קיסריההתבוננו בגרף חומרים ב. 11

 _______________ החנקניות הגיע לשיא היום חמוצותהת בה ריכוז

 )חלקים למיליארד( PPB________________ מה הייתה דרגתו? 

 שיעורו של רכיב בתערובת או  -כימיה משמש המונח להצגת ריכוז ב)

 (.בתמיסה בתוך החומר הכולל

 לא יחרגו מעל( NO2) :פליטות של תחמוצת דו חנקנית בגזי פליטה . 13

 האם חרג מערך זה? ____   PPB0-50    לריכוז של

 https://www3.epa.gov/airnow/no2.pdfמקור: 

https://www3.epa.gov/airnow/no2.pdf
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 . בדקו בשאר נתוני התחנות, האם גם שם היה השיא באותה שעה?14

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 סכמו בקצרה פרטים משמעותיים על החומר טולואן, כולל סיכונים. 15

____________________________________________________  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 סכמו בקצרה פרטים משמעותיים על החומר בנזן, כולל סיכונים. 16

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 מקורות:     

https://translate.google.com/translate?hl=iw&sl=en&tl=iw&u=https%3A%2F%2Fwww3.

epa.gov%2Fairnow%2Fno2.pdf&anno=2 

pa.gov/airnow/no2.pdfhttps://www3.e 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/TA_Luft_2002_Hebr

ew.pdf   לשנה 40-לשעה ו )מק"ג/מ"ק)מיקרוגרם למטר מעוקב  200ערך של  110עמוד. 

-http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701

Oxides.pdf-P0800/P0762/Nitrogen     2עמוד 

     

 ברקו גרש ממילכה    :כל טוב ובהצלחה

https://translate.google.com/translate?hl=iw&sl=en&tl=iw&u=https%3A%2F%2Fwww3.epa.gov%2Fairnow%2Fno2.pdf&anno=2
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https://www3.epa.gov/airnow/no2.pdf
https://www3.epa.gov/airnow/no2.pdf
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