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.ב

.ג

.ד

.קבלת נתוני פליטת מתכות.ה

*EPA 2דגימת מהירות זרימה וספיקה בארובה . א

.TOCקבלת נתוני פליטת  

:שיטות הדיגום. 3

, 5097י המשרד להגנת הסביבה ומבוצעות בהתאם לתקן הישראלי "שיטות הדיגום בארובה מקובלות ע

.כל מכשירי הדיגום כוילו לפני הבדיקה. לפי הצורך,  ובהתאם לגופים מוכרים נוספיםUSEPA- בהתאם ל

י הרשות הלאומית להסמכת "החברה הוסמכה ע. מ"הדיגום בוצע על ידי חברת איירלאב בדיקות אוויר בע

-*. מסומנות בISO 17025השיטות המוסמכות לתקן .  כחברה דוגמתISO 17025מעבדות לתקן 

:י "אנליזה לדגימות בוצעה ע

.י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ע17025מעבדה מוסמכת לתקן – מעבדת איירלאב בדיקות אוויר• 

.י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ע17025מעבדה מוסמכת לתקן – מעבדת אמינולאב• 

י צינור פיטו ומנומטר "מהירות הזרימה נמדדה בעזרת מדידת מפל לחצים בחתכים שווי שטח בארובה ע

.התוצאה מתקבלת על פי משוואת ברנולי. מכויל

APEX STACK SAMPLER: מכשיר דיגום

.קבלת נתונים על עומס חלקיקים נפלטים

:כללי. 1

:מטרת הדגימות. 2

.קבלת נתוני מהירויות זרימה וספיקות

.גזי הפליטה' קבלת נתונים לגבי הרכב וטמפ

בהתאם לתוכנית דיגום שאושרה על ידי משרד להגנת . TDK-lambda Ltdדיגום בוצע בהזמנת חברת 

.הסביבה
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רים מורכבת מפילטר 'מערכת האימפינג. USEPA 5גז הפליטה נשאב באופן איזוקינטי על בסיס שיטת 

השאר נלכדו ,  נלכדו על גבי הפילטר0.3µmחלקיקי המתכות עד גודל אקוולנטי של . ותמיסת קליטה

HNO3/H2O2בתמיסת 

.SPRINTאנלייזר של חברת : מכשיר הדיגום

*5 חלק 5097י "דגימת חלקיקים ת

EPA M 3aקביעת משקל גז הפליטה היבש 

.  נמדדו עם אנלייזר לחישוב משקל מולקולרי יבש בגז הפליטהO2-  וCO2ריכוזי 

.ל לעיבוי תכולת המים'רים מקוררים וסיליקה ג'דוגמה מייצגת של גז הפליטה נשאבה דרך אימפינג

*29 חלק 5097י ''דגימת מתכות ת

*USEPA 25aפ " עTOC-מדידת כמות ה

מערכת הדיגום מצוידת במערכות בקרת מהירות הדיגום . קינטית-דגימת החלקיקים בוצעה בצורה איזו

החלקיקים . USEPA 1,2,3,4חישוב קצב הדיגום האיזוקינטי מבוסס על שיטות . ובקרת טמפרטורה

נאספו על גבי הפילטר ומערכת הדיגום הקדמית שנשמרו בטמפרטורה של  (0.3µm- הגדולים מ)

10±120°C .מ''כמות החלקיקים נקבעה גרבימטרית במעבדת איירלאב בדיקות אויר בע.

APEX STACK SAMPLER: מכשיר דיגום

הריכוז מוצג כממוצע חצי .  בשימוש אנלייזר יעודי נלקחה בתדירות של דקהTOCדגימה רציפה של 

. שעתי

. מכויל לפי השיטה מול גזי כיול מתאימיםJUM -  FID Analyzer: מכשיר דיגום

. במעבדת אמינולאבICPהאנליזה בוצעה באמצעות 

APEX STACK SAMPLER: .מכשיר דיגום

.לזמן בו בוצע הדיגום ובתנאי הסביבה ששררו בעת הביצוע, התוצאות מתייחסות אך ורק לנקודת הדיגום

.יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת , השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון"

"ההסמכה

"מערכת או תהליך שנבדק, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט"

*EPA 4קביעת כמות מים בגז הפליטה 
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באמצעות בוצעה אמינולאבICPהאנליזה .במעבדת

דיגום .מכשיר :APEX STACK SAMPLER

נתוני הדיגום .4
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Picture 35
פרטי המפעל. א

.:שם מפעל.1

.:מספר מפעל.2

:מחוזכתובת המפעל.3

:תפקיד:שם:איש קשר במפעל.4

החברה הבודקת. ב

.מ"איירלאב בדיקות אויר בע:שם החברה.1

.99797כרמי יוסף , מרכז מסחרי, 2הגפן :כתובת מלאה.2

072-2217177:פקס:טלפון.3

:ל"דוא

Picture 272חתימה:ראש צוות:שמות אנשי הצוות שבצעו את הבדיקה.4

Picture 10חתימה

0חתימה

N/A#חתימה

הערות הבודק. ג

שינויים בשיטת הבדיקה.1

.אין הערות מיוחדות

הערות אחרות.2

.אין הערות מיוחדות

הערות המפעל. ד

.אין הערות מיוחדות

TDK-lambda Ltd.

159378

צפוןת כרמיאל.א, 56החרושת 

מנהל אחזקה ובטיחותמשה שוקתי

והאם השינוי אושר , יש לציין כל שינוי שבוצע בשיטת הבדיקה התקנית עם הנימוקים לשינוי

.במקרה של שינוי במערכת הדגימה יש לצרף שרטוט שלה. י רכז המחוז"ע

072-2202620

info@airlab.co.il

ריף קריטי

נאור רבי
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טבלת תוצאות. ה

: מספר מזהה ארובה

: תאריך הדיגום

מ"איירלאב בדיקות אויר בע:מבצע הבדיקה

.TDK-lambda Ltd:יוזם הדיגום

שיטת אנליזהשיטת דגימההמזהםסוףהתחלה
תכולת מים 

בארובה

מהירות 

בתנאי 

ארובה

אחוז חמצן 

נמדד

הגזים ' טמפ

הנפלטים

אחוז חמצן 

לנירמול

ספיקת הגז 

בפועל

ספיקת הגז 

בתנאים 

סטנדרטים

ריכוז 

מנורמל
ערך סף גילויקצב פליטה

ערך סף 

הכימות

ת"מק/ג"מת"מק/ג"משעה\ג"קת"מק\ג"מppmת"מק\ג"משעה\ת"מקשעה/ק"מ%oC%שניה/מטרנפחי% 

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.411.23לא נדרש0.9%4.620.927גרבימטרית5 חלק 5097י "תחלקיקים11:0512:18

11:5812:27TOC as CEPA Method 25AFID0.9%4.620.9271996175414.0326.0לא נדרשn.c.0.020.541.62

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00850.0255לא נדרשAgEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   כסף 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.01730.0518לא נדרשAlEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   אלומיניום 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00930.0279לא נדרשAsEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   ארסן 11:0512:18

199617540.06n.c.0.00010.01730.0518לא נדרשBEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   בורון 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00530.0160לא נדרשBaEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   בריום 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00420.0127לא נדרשBeEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   בריליום 11:0512:18

199617540.50n.c.0.000880.00820.0246לא נדרשCaEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   סידן 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00420.0127לא נדרשCdEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   קדמיום 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00420.0127לא נדרשCoEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   קובלט 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00820.0246לא נדרשCrEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   כרום 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00820.0246לא נדרשCuEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   נחושת 11:0512:18

19961754LOQ>Final result>LODn.c.n.c.0.00930.0279לא נדרשFeEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   ברזל 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.04110.1232לא נדרשKEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   אשלגן 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00820.0246לא נדרשLiEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   ליתיום 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00930.0279לא נדרשMgEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   מגנזיום 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00420.0127לא נדרשMnEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   מנגן 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00850.0255לא נדרשMoEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   מוליבדן 11:0512:18

199617540.048n.c.0.0000840.00930.0279לא נדרשNaEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   נתרן 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00820.0246לא נדרשNiEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   ניקל 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.04110.1232לא נדרשPEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   זרחן 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00850.0255לא נדרשPbEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   עופרת 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.04110.1232לא נדרשSEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   גופרית 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00930.0279לא נדרשSbEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   אנטימון 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00930.0279לא נדרשSeEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   סלן 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00930.0279לא נדרשSnEPA Method 29ICP0.9%4.620.927- בדיל 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00820.0246לא נדרשSrEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   סטרונציום 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00820.0246לא נדרשTiEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   טיטניום 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.01730.0518לא נדרשTeEPA Method 29ICP0.9%4.620.927- טלוריום 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00930.0279לא נדרשTlEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   טליום 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.00820.0246לא נדרשVEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   וונדיום 11:0512:18

19961754LOD>Final resultn.c.n.c.0.01640.0493לא נדרשZnEPA Method 29ICP0.9%4.620.927-   אבץ 11:0512:18

ת"מק:תנאים סטנדרטיים 

K2730F320R492LODטמפרטורה 

atm1kPa101.3mm.Hg760LOQ:לחץ

not detectedn.d.

not calculatedn.c.

limit of detection- סף הגילוי 

limit of quantification- סף הכימות 

מטר מעוקב תקני

2. חלקיקי אנאורגני ק

3. חלקיקי אנאורגני ק

2. חלקיקי אנאורגני ק

2. חלקיקי אנאורגני ק

3. חלקיקי אנאורגני ק

1. חלקיקי אנאורגני ק

3. חלקיקי אנאורגני ק

2. חלקיקי אנאורגני ק

3. חלקיקי אנאורגני ק

1.מסרטן ק

1.מסרטן ק

3. חלקיקי אנאורגני ק

2. חלקיקי אנאורגני ק

04/06/2019

TDK-lambda Ltd.

שעת בדיקה

3. חלקיקי אנאורגני ק

תוצאות הדיגוםתנאים בארובהשיטות דיגום ואנליזה

טרם נרשם במערכת

-TAפ "ע)קבוצת סיווג 

LUFT 2002)

ריכוז נמדד
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:נתוני הסביבה. ו

.30:טמפרטורת סביבה.1

.50אחוז לחות יחסית.2

.742[מ כספית"מ]לחץ ברומטרי .3

:תיאור מיקום הבדיקה. ז

.2(בקטרים)גובה ההפרעה האחרונה במורד פתח הדיגום .1

.2(בקטרים )גובה ההפרעה האחרונה במעלה פתח הדיגום .2

.1מספר פתחי דיגום.3

.משטח אחר/חצובה/משטח/מסילה.4

:פרופיל הבדיקה. ח

  .39[מ"ס]קוטר הארובה  אקוולנטי .1

  .6[מ"ס]' אורך הפלנצ.2

.2%אחוז לחות משוערת.3

:פרופיל מקדים

מספר פתח 

הדיגום

מספר נקודת 

הדגימה

עומק בחתך 

הדגימה
ΔP√ΔP'טמפ

לחץ סטטי 

בארובה

מ מים"מממ מיםממ מים0C(מ"ס)(טרוורס)('פלנצ)

111.3221.01.0-1.5

121.3221.01.0-1.5

132.1221.51.2-1.5

143.1221.51.2-1.5

154.1221.01.0-1.5

165.1221.01.0-1.5

176.3221.51.2-1.5

187.6221.51.2-1.5

199.0221.51.2-1.5

11010.6221.51.2-1.5

11112.6221.51.2-1.5

11215.5221.51.2-1.5

11323.5221.51.2-1.5

11426.4221.51.2-1.5

11528.4221.51.2-1.5

11630.0221.51.2-1.5

11731.4222.01.4-1.5

11832.7222.01.4-1.5

11933.9222.01.4-1.5

12034.9222.51.6-1.5

12135.9222.51.6-1.5

12236.9222.51.6-1.5

12337.7222.51.6-1.5

12437.7222.51.6-1.5

221.71.29-1.5ממוצע

.0.390('אינצ)קוטר הנחיר האופטימלי 4

.0.372('אינצ)קוטר הנחיר שנבחר 5

.21.1 לנחיר הנבחרKמקדם 6
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טבלת נתוני הבדיקה. ט

מספר 

נקודת 

הדגימה

עומק 

בחתך 

הדגימה

זמן 

דגימה
וואקוםDGMקריאת 

' טמפ

בארובה
DPDH

' טמפ

הפרוב

הגז ' טמפ

DGM-ב

' טמפ

בפילטר

של הגז ' טמפ

ביציאה 

ר 'מהאימפינג

האחרון

0C0C0C0Cמים/מ"ממים/מ"מmm Hg0C(m3)דקות(מ"ס)(טרוורס)

--Start931.536--------

11.33.0-50.8231.030.01202912018

21.33.0-50.8241.030.01203012218

32.13.0-50.8241.030.01203012318

43.13.0-50.8241.530.01213112317

54.13.0-50.8251.530.01203112417

65.13.0-50.8251.520.01203212417

76.33.0-50.8251.020.01203212317

87.63.0-50.8251.020.01203312317

99.03.0-50.8261.530.01203312917

1010.63.0-50.8261.530.01203312617

1112.63.0-50.8271.530.01213412917

1215.53.0-50.8271.530.01203412817

1323.53.0-50.8271.530.01203512816

1426.43.0-50.8281.530.01203512816

1528.43.0-50.8282.042.01203613016

1630.03.0-50.8302.042.01203613016

1731.43.0-50.8302.042.01213612916

1832.73.0-50.8302.042.01213712617

1933.93.0-50.8302.042.01203712017

2034.93.0-50.8302.042.01203811817

2135.93.0-50.8303.062.01213811717

2236.93.0-50.8313.062.01203912218

2337.73.0-50.8313.062.01203912218

2437.73.0932.904-50.8313.062.01214012218

1203512417:ממוצע272:ממוצע721.368

.98.4%.אחוז איזוקינטיות             
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:חישובים ותוצאות.5

פרמטרי פליטה לחישוב

:יבש- משקל מולקולרי .א

CO2O2N2COMd

%%%PPMgr./mol

0.020.979.10.028.84

: רטוב- משקל מולרי של גז בארובה על בסיס.ב

BwsMdMs

gr./molgr./mol

0.00928.8428.73

:נפח אדי מים מעובים.ג

VfViK1Vwc(std)

[ml][ml]m3/mlscm

0.00.00.001240.000

 :Silica Gelנפח אדי מים שנאספו ב .ד

WfWiK2Vws(std)

gr.gr.m3/gscm

224.7215.40.001240.0115

TDK-lambda Ltd.

 

 
 if1

std

srdwif
stdwc VVK

MwP

RTVV
V 




 

 
 if2

wstd

stdif
stdwsg WWK

MP

RTWW
V 




  wswsds B0.18B1MM 

       CO%28.0N%28.0O%32.0CO%44.0M 222d 
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:נפח גז נדגם במודד גז יבש מתוקן לתנאים סטנדרטיים .ה

VmPmTmYTstdPstdVm(std)

m3mm Hg0K0Kmm Hgscm

1.3687443081.0232737601.22

תכולת לחות של גזי הפליטה.ו

Vwc(std)Vwg(std)Vm(std)Bws, meas

scmscmscmV/Vscm%

0.00000.01151.220.0093360.0093360.9%

אחוז אדי המים עד לרוויה

Pv,satTsPsBws, meas

in HgRin HgV/V

1.0654129.200.0365

:ממוצע מהירות גז בארובה .ז

KpCpMsPsTsVs

(mm H2O)1/2gr./molmm Hg0Km/sec

34.960.841.3328.737423014.6

:ספיקה בתנאי ארובה .ח

AVsQa

m2m/secACM/min

0.124.633

Bws

 
mstd

stdm
mstdm

TP

TP
YVV 

   

     stdmstdwsgstdwc

stdwsgstdwc

ws
VVV

VV
B






60VAQ sa 

ss

s
pps

MP

T
PCKV 




 

P
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:(תנאים סטנדרטיים)ספיקה ממוצעת של גז יבש בארובה  .ט

BwsVsATstdPsPstdTsQstd

m/secm
20Kmm. Hgmm. Hg0KSCM/hr

0.0094.60.122737427603011754

:אחוז איזוקינטיות בבדיקה.י

K4TsVmPsVsAntY

0Km
3mm. Hgm/secm

2min

0.0034543011.47424.60.000070172.01.023

PbarVlcTmI

mm. HgmlK

7449.2230898.4

:קוטר נחיר אופטימלי.יא

PsPmTsTmMs∆PBws

mm. Hgmm. Hg0K0Kgr./molmm H2O

74274429530828.621.70.020

ערכים משוערים

inmm

0.399.91

20.7בדיקה21.1 :(K)קבוע איזוקינטי .יב

DnDH@CpBwsMdMsPsPm

inin H2Ogr./molgr./molmm. Hgmm. Hg

0.3721.8250.840.02028.8428.62742744

TmTsTmTs

0K0K0K0K

308295308301

Dn

פרופיל מקדים

בדיקהפרופיל מקדים

  



















std

s

s

std

swsstd
P

P

T

T
AVB13600Q

PP

MT

spm

mm
n

s

ss

)B1(CT

PQ6071.0
D






 
m

P
s

T
s

M

s
P

m
T

d
M

2
sw

B12
p

C
@

H4
n

D
6

KK





 

sns

bar

m

m
lcs

tPAV

H
P

T

YV
VKT

I

















 



60

6.13
100 4
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ריכוזים לחישוב.יג

:ריכוז החלקיקים  בפליטה

MnVm

ריכוז סופי 

ללא הפחתת 

בלנק

ריכוז מנורמל
ערך בלנק 

השדה

אי וודאות 

95%של 

gr.SCMmg/m3mg/m3mg/m3z=2

לא רלוונטילא רלוונטילא נדרש0.4>0.00051.22>

קצב פליטת חלקיקים

MnQstdVmstdPMR

gr.m3/hrm
3kg/hr

<0.000517541.22n.c.

n

n
prt V

M
C 

 

 2

std2

2O%
O21

O21
CC






1000V

QM
PMR

std

stdn






web: www.airlab.co.il 9979700 איירלאב בדיקות אוויר בע"מ , הגפן 2, כרמי יוסף 
e-mail: info@airlab.co.il 052-4207921 :טל': 072-2202620, פקס: 072-2217177, נייד

TDL102 
14/42



:תוצאות  בדיקות מתכות 
אי וודאות 

95%של 

z=2

25.0%

כמות 

+בפילטר 

שטיפה

ריכוז 

בתמיסת 

HNO3/H2O2

כמות 

בתמיסת 

HNO3/H2O2

כמות בדגימה
ריכוז 

בפליטה

ריכוז 

בפליטה 

מתוקן 

לחמצן

µg/Filtermg/Litermg/solmg/samplemg/m3mg/m3

לא נדרשAg<2<0.1n.d.<0.002<0.002-   כסף 

לא נדרשAl15<0.2n.d.0.0150.012-   אלומיניום 

לא נדרשAs<5<0.1n.d.<0.005<0.0041-   ארסן 

לא נדרשB120.20.0580.0700.0575-   בורון 

לא נדרשBa1<0.05n.d.0.0010.0008-   בריום 

לא נדרשBe<1<0.05n.d.<0.001<0.001-   בריליום 

לא נדרשCa32110.290.6110.502-   סידן 

לא נדרשCd<1<0.05n.d.<0.001<0.001-   קדמיום 

לא נדרשCo<1<0.05n.d.<0.001<0.001-   קובלט 

לא נדרשCr1<0.1n.d.0.0010.001-   כרום 

לא נדרשCu1<0.1n.d.0.0010.001-   נחושת 

לא נדרשFe15<0.1n.d.0.0150.012-   ברזל 

לא נדרשK2<0.5n.d.0.0020.002-   אשלגן 

לא נדרשLi<1<0.1n.d.<0.001<0.001-   ליתיום 

לא נדרשMg110n.d.0.0110.009-   מגנזיום 

לא נדרשMn1<0.05n.d.0.0010.001-   מנגן 

לא נדרשMo<2<0.1n.d.<0.002<0.002-   מוליבדן 

לא נדרשNa590n.d.0.0590.048-   נתרן 

לא נדרשNi1<0.1n.d.0.0010.001-   ניקל 

לא נדרשP17<0.5n.d.0.0170.014-   זרחן 

לא נדרשPb<2<0.1n.d.<0.002<0.002-   עופרת 

לא נדרשS10<0.5n.d.0.010.008-   גופרית 

לא נדרשSb<5<0.1n.d.<0.005<0.004-   אנטימון 

לא נדרשSe<5<0.1n.d.<0.005<0.004-   סלן 

לא נדרשSn7<0.1n.d.0.0070.006- בדיל 

לא נדרשSr<1<0.1n.d.<0.001<0.001-   סטרונציום 

לא נדרשTi<1<0.1n.d.<0.001<0.001-   טיטניום 

לא נדרשTe<5<0.2n.d.<0.005<0.004- טלוריום 

לא נדרשTl<5<0.1n.d.<0.005<0.004-   טליום 

לא נדרשV<1<0.1n.d.<0.001<0.001-   וונדיום 

לא נדרשZn6<0.2n.d.0.0060.005-   אבץ 

סוג
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 TOC-  תוצאות בדיקת ה

אי וודאות 

95%של 

z=2

 (ppm)(ppm)(mg/scm) wet(mg/scm) dry5.0%

111:585.516.58.88.9

211:592.36.93.73.7

312:004.513.57.27.3

412:014.714.17.67.6

512:024.814.47.77.8

612:034.814.47.77.8

712:044.714.17.67.6

812:054.613.87.47.5

912:065.115.38.28.3

1012:075.616.89.09.1

1112:085.817.49.39.4

1212:095.817.49.39.4

1312:106.318.910.110.2

1412:116.920.711.111.2

1512:128.124.313.013.1

1612:139.628.815.415.6

1712:1410.832.417.417.5

1812:1511.835.419.019.1

1912:1612.136.319.419.6

2012:1712.537.520.120.3

2112:1813.139.321.121.3

2212:1913.039.020.921.1

2312:2012.838.420.620.8

2412:2112.738.120.420.6

2512:2212.537.520.120.3

2612:2312.136.319.419.6

2712:2411.735.118.819.0

2812:2511.835.419.019.1

2912:2611.634.818.618.8

3012:2711.935.719.119.3

8.726.013.914.0:ממוצע

FID reading 

as Propane
TOC as CTOC as C TOC as C

שעה #
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:תאריך בדיקה

11:05:שעת התחלת הבדיקה

12:18:שעת סוף הבדיקה

m/sec4.6:מהירות זרימה  ממוצעת בארובה

dSCm/Hr1754:(תנאים סטנדרטיים)ספיקה ממוצעת של גז יבש בארובה  

dSCm/min29:(תנאים סטנדרטיים)ספיקה ממוצעת של גז יבש בארובה  

ACm/min33.3:ספיקת ארובה בתנאי הארובה

%98.4אחוז איזוקינטיות

0C27טמפרטורה ממוצעת בארובה 

mm.H2O-1.5לחץ סטטי ממוצע בארובה

%0.9:אחוז לחות בארובה

O2%20.9:אחוז חמצן בארובה

CO2%0.0:אחוז פחמן דו חמצני בארובה

COppm0.0:כמות פחמן חד חמצני  בארובה

mg/m3<0.4:ריכוז חלקיקים בפליטה

.Kg/Hrn.c:קצב פליטת חלקיקים

TOC as Cmg/m314.0:ריכוז בפליטה 

:תנאים סטנדרטיים 

K2730F320R492טמפרטורה . 1

atm1kPa101.3mm.Hg760:לחץ. 2

לא נדרשO2:אחוז חמצן לתיקון . 3

04/06/2019

TDK-lambda Ltd.
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ערך קבועיחידות הסימון

K1m3/ml0.00124

Vi[ml]

Vf[ml]

K2m3/g0.00124

Wigr.

Wfgr.

Y

TmK

Pmmm.Hg

Vmm3

Vm(std)scm

Vwg(std)scm

Vwc(std)scm

Mdgr./mol

Bws

Msgr./mol

Psmm. Hg

TsK

(mm. Hg)1/2

Cp

Kp34.96

Vsm/sec

Am2

Pstdmm. Hg760

TstdK273

Qstdm3/hr

Mngr.

K40.003454

K6849.8

tmin

Anm2

.לחץ אבסולוטי בארובה

.ממוצע שורשי הפרשי הלחצים בחתכים השונים בארובה

.מקדם צינור פיטו

תאור

.מקדם יחידות צינור פיטו

.משקל גז הפליטה רטוב

.משקל סיליקה סופי

.פקטור כיול מד גז יבש

.טמפרטורה במד גז יבש

.לחץ אבסולוטי במד  גז יבש

.כמות גז נמדדת במד הגז היבש

.scm- קבוע מעבר לנפח מים בתנאים סטנדרטים ב

.טמפרטורה בארובה

.נפח  נוזל  התחלתי

.משקל סיליקה התחלתי

.שטח נחיר הדיגום

.לחץ אטמוספרי בתנאים סטנדרטים

.טמפרטורה סטנדרטית

.ספיקת ארובה מתורגמת לתנאים סטנדרטיים

.נפח נוזל סופי

.משקל חלקיקים כולל שנדגמו

.מקדם מעבר לתנאים סטנדרטיים

מקדם יחידות לקבוע איזוקינטי

.משך הדיגום בדקות

.כמות גז נמדדת במד הגז היבש בתנאים סטנדרטים

. ל בתנאים סטנדרטיים'כמות נוזלים בסיליקה ג

. כמות נוזלים שהצטברו באימפינגרים בתנאים סטנדרטיים

.משקל גז הפליטה היבש

.פרופורצית אדי המים בגז הפליטה

.מהירות זרימה ממוצעת בארובה

.שטח ארובה

בדפים הבאים נספחים

סוף תעודה

.ל'קבוע מעבר לנפח מים סטנדרטי ממשקל סיליקה ג

תאור הסימונים בחישובים

P

web: www.airlab.co.il 9979700 איירלאב בדיקות אוויר בע"מ , הגפן 2, כרמי יוסף 
e-mail: info@airlab.co.il 052-4207921 :טל': 072-2202620, פקס: 072-2217177, נייד

TDL102 
18/42



נספחים .6
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6.1 תיעוד מכשירים
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פרטי המפעל. א

1..

2..

:מחוז.3

:תפקיד:שם.4

:פקס:טלפון

:ל"דוא

החברה הבודקת. ב

1..

2..

:פקס.3

חתימה:ראש צוות.4

חתימה

חתימה

חתימה

כיול מכשירים. ג

סף מדידה 

תחתון

סף מדידה 

עליון

ppmppm

FID-2150526900100000

072-2217177

יום הבדיקה 

4/6/2019

פרטי מכשיר המדידה

מספר 

בדיקה

מספר 

ארובה

#N/A

N/A#נאור רבי

#N/A

תאריך כיול אחרון

072-2202620:טלפון

info@airlab.co.il:ל"דוא

ריף קריטי:שמות אנשי הצוות שבצעו את הבדיקה

תיעוד מכשירים

.TDK-lambda Ltd:שם מפעל

159378:מספר מפעל

מ"איירלאב בדיקות אויר בע

99797כרמי יוסף , מרכז מסחרי, 2הגפן 

צפון

מנהל אחזקה ובטיחותמשה שוקתי:איש קשר במפעל

073-2254300073-2254300

moshe.s@tdk-lambada.co.il

ת כרמיאל.א, 56החרושת :כתובת המפעל

:שם החברה

:כתובת מלאה

#N/A

מספר סידורי שם מכשיר

1

לא רלוונטי לא רלוונטי 06/02/2019 4665 בקרה

שם המזהם

טרם 

נרשם 

במערכת

TOC

חלקיקים

מתכות
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בקרת איכות 6.2 
שטח - אנלייזרים
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:שם המבצע 

:שם המפעל

:תאריך הבדיקה

:מספר אנלייזר פנימי

:מספר סידורי אנלייזר

:סוג מדללת

:מספר סידורי מדללת

:חומרי ייחוס בשימוש

:גז אפס:פרופאן
P-12O-26

10.10.269.10.26
60.89

בורר

%

0

100

בורר

%ppmv
Calibration error 

test

24.95%15.0Pass

49.90%30.0Pass

:שם המבצע 

בורר

%%

0-0.2Pass

49.90%-3.0Pass

ppmvppmv

00גז אפס

55%30.3827.4-45%פרופאן בערך 

לאחר הבדיקה, (drift)בדיקת סחיפה . 2

ריף קריטי

ערך כיול מקצה הפרוב- מערכת : מצב. 2.1 

 מערך אימות הכיול 3%     סטיה מקובלת עד 

Driftערך מדוד אנלייזרערך גז כיול

35%15.1914.5-25%נמוך 

55%30.3829.2-45%אמצע 

בדיקת אימות כיול . 1.2 

 מהפורפאן±5%סטיה מקובלת       

ערך גז הפרופאן
ערך מדוד אנלייזרערך גז כיול

ריכוז לינארי צפוי 
Predicted linear response

ppmvppmv

00.10גז אפס

60.8960.00פרופאן

:מספר צילינדר

:תוקף
:ppm (span)ריכוז הגז

1 .PRE Runלפני בדיקה 

ערך כיול מקצה הפרוב- מערכת : מצב. 1.1 

ערך מדוד אנלייזרערך גז כיול

ppmvppmv

15052690

HOVAGAS

7031701

TOCבקרת איכות 
עבור שימוש במערכת דילול

ריף קריטי

TDK-lambda Ltd.

04/06/2019

FID-2

16.20-04: טופס מספר

03/09/2017: תאריך עדכון גרסה

1 מתוך 1עמוד 

web: www.airlab.co.il 9979700 איירלאב בדיקות אוויר בע"מ , הגפן 2, כרמי יוסף 
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 6.3 תעודות אנליזה גלילי גז
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  6.4נטילת דגימה
ושרשרת משמורת
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 מילוי תאריך

:2- ו1פרקים 

04/06/2019

:חתימה:תפקיד:שם המפקח

: מחוז:טלפון:כתובת

מספר המפעל 

הנדגם
7
:

:כתובת

:שם הדוגם

ריף קריטי

נאור רבי

מספר זיהוי 

הדגימה

תנאי אחסון 

ושימור 

¹הדוגמא

מזהם נדגם 

לאנליזה
שיטת הדיגום

חומר 

סופח

סוג 

המארז
2

 שם מכין המארז 

וזמן הכנתו לפני 

היציאה לדיגום

שם מכין מארז

ריף קריטי

שעת 

התחלה
זמן הכנת המארזשעת סיום

11:0512:1804/06/2019

שעת העברת 

הדגימה

נאור רבי11:05-18:00נאור רבי

נאור רבי18:00נאור רבי

סביבה04/06/2019

דיסיקטור04/06/2019

תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה- '  נספח ה

טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת - 11-ה
11נספח ה 

(2 מתוך 1עמוד )

פרטי המפעל והמפקח. 1

072-2202621דוגם

(י כל אחד מהמשתתפים בדיגום"למילוי ע)צוות הדיגום  

:חתימה:טלפון:תפקיד

072-2202620צוות דיגום- ראש 

(הקף בעיגול)לא  /  כן  ?   האם נכח מפקח בזמן הדיגום

מספר  לארובה הנדגמת159378
7

טרם נרשם במערכת :

פרטי חברת הדיגום וצוות הדוגמים: דיגום. 2

מ"איירלאב בדיקות אויר בע:שם החברה הדוגמת
כרמי , מרכז מסחרי, 2הגפן 

99797יוסף 

04/06/2019

(סמן) אטום

לא/ כן 

(לרבות בשינוע, החל מנטילתה ועד למסירתה למעבדת האנליזה)שרשרת משמורת של הדגימה 

שם מקבל הדגימה וחתימהתאריך העברת הדגימה
אופן אחסון ושימור הדגימה במהלך 

1בזמן קבלתה/השינוע 

(י חברת הדיגום"למילוי ע)אחסון ושימור הדגימה  , שינוע , אופן הדיגום: דיגום. 3
4

.פ הצורך למלא בטפסים נוספים שיהוו חלק בלתי נפרד מטופס זה"ע. יש למלא הטבלה עבור כל דגימה בנפרד

.יש לתעד בטופס זה כל שינוי או פעולה שנעשית בדגימה מרגע נטילתה ועד מסירתה למעבדה

פרטי הדגימה

תאריך הדיגום ושעת 

התחלה וסיום הדיגום

F6356

תאריך

חלקיקיםסביבה
 חלק 5097י "ת

5
פילטר

בית פילטר

שם מוסר הדגימה וחתימה

web: www.airlab.co.il 9979700 איירלאב בדיקות אוויר בע"מ , הגפן 2, כרמי יוסף 
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:תאריך

04/06/2019

מספר זיהוי 

הדגימה

תנאי אחסון 

ושימור 

¹הדוגמא

מזהם נדגם 

לאנליזה
שיטת הדיגום

חומר 

סופח

סוג 

המארז
2

 שם מכין המארז 

וזמן הכנתו לפני 

היציאה לדיגום

שם מכין מארז

ריף קריטי

שעת 

התחלה
זמן הכנת המארזשעת סיום

11:0512:1804/06/2019

שעת העברת 

הדגימה

נאור רבי11:05-18:00נאור רבי

נאור רבי18:00נאור רבי

מספר זיהוי 

הדגימה

תנאי אחסון 

ושימור 

¹הדוגמא

מזהם נדגם 

לאנליזה
שיטת הדיגום

חומר 

סופח

סוג 

המארז
2

 שם מכין המארז 

וזמן הכנתו לפני 

היציאה לדיגום

שם מכין מארז

ריף קריטי

שעת 

התחלה
זמן הכנת המארזשעת סיום

11:0512:1804/06/2019

שעת העברת 

הדגימה

נאור רבי11:05-18:00נאור רבי

נאור רבי18:00נאור רבי

קירור04/06/2019

קירור מקרר04/06/2019

בקבוק 

זכוכית 04/06/2019

(סמן) אטום

לא/ כן 

(לרבות בשינוע, החל מנטילתה ועד למסירתה למעבדת האנליזה)שרשרת משמורת של הדגימה 

שם מקבל הדגימה וחתימהתאריך העברת הדגימה
אופן אחסון ושימור הדגימה במהלך 

1בזמן קבלתה/השינוע 

TDL102

תאריך

מתכותקירור
EPA Method 

29

HNO3+

filter

שם מוסר הדגימה וחתימה

פרטי הדגימה

תאריך הדיגום ושעת 

התחלה וסיום הדיגום

קירור04/06/2019

קירור מקרר04/06/2019

(סמן) אטום

לא/ כן 

(לרבות בשינוע, החל מנטילתה ועד למסירתה למעבדת האנליזה)שרשרת משמורת של הדגימה 

שם מקבל הדגימה וחתימהתאריך העברת הדגימה
אופן אחסון ושימור הדגימה במהלך 

1בזמן קבלתה/השינוע 

פרטי הדגימה

תאריך הדיגום ושעת 

התחלה וסיום הדיגום

TDL102

תאריך

מתכותקירור
EPA Method 

29

HNO3/

H2O2

ר'אמפינג
04/06/2019

שם מוסר הדגימה וחתימה

תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה- '  נספח ה

המשך- טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת  - 11-ה

11נספח ה 
(2 מתוך 2עמוד )

web: www.airlab.co.il 9979700 איירלאב בדיקות אוויר בע"מ , הגפן 2, כרמי יוסף 
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:תאריך

04/06/2019

:טלפון:שם המעבדה

:ל"דוא:כתובת

18:00

שם מקבל 

הדגימה 

:במעבדה

:חתימה:תפקיד

מספר דגימה
שעת סיום 

הבדיקה

F635612:36

:הוראות למילוי הטופס
(פרט)מסומנות או אחר , במיכל חתום, הקפאה,  יש לציין האם הדוגמאות נשמרו בקירור¹

 במקרה שדגימות מאותו דיגום נשלחות למעבדות נפרדות יש להוסיף טפסים בהתאם לכך3
פ דרישה" הרשומות ותיעוד ההכנות לצורך הדיגום יישמרו במעבדת הדיגום ויועברו לנציג המשרד להגנת הסביבה ע4
פ דרישה" רשומות קליטת הדוגמא וביצוע האנליזה יישמרו במעבדת האנליזה ויועברו לנציג המשרד להגנת הסביבה ע5
כולל השינוע,  במקרה של העברת דגימה בין מעבדות אנליזה יש לצרף לטופס זה פרטים מלאים על משמורת הדגימה6

:(האנליזה/השינוע/ לשלב הדיגום)הערות 

(פרט)אחר / בקבוק זכוכית/ שקית טדלר/ בקבוק פלסטיק/ פילטר/ שפורפרת: יש לציין את סוג המארז 2
י צוות הדיגום"יש להקיף בעיגול כן או לא האם המארז היה אטום בעת הפתיחה ע

(ARUBOT@sviva.gov.il ניתן לקבל המספר באמצעות מייל 7

דוגםנאור רבי

תאריך ביצוע האנליזה
תנאי אחסון ושימור 

הדוגמא במעבדה
שיטת האנליזה

גרבימטריתדיסיקטור16/06/2019

6, 5 ,3(י מעבדת האנליזה"למילוי ע)אופן ביצוע ומשמורת הדגימה : אנליזה. 5

072-2202620מ"איירלאב בדיקות אויר בע

99797info@airlab.co.ilכרמי יוסף , מרכז מסחרי, 2הגפן 

:שעת קבלת הדגימות במעבדה04/06/2019:תאריך קבלת הדגימות במעבדה

תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה- '  נספח ה

המשך- טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת  - 11-ה

11נספח ה 
(3 מתוך 3עמוד )

web: www.airlab.co.il 9979700 איירלאב בדיקות אוויר בע"מ , הגפן 2, כרמי יוסף 
e-mail: info@airlab.co.il 052-4207921 :טל': 072-2202620, פקס: 072-2217177, נייד

TDL102
30/42



4/7/2019 תאריך מילוי הטופס:

 טופס זה מהווה חלק בלתי נפרד מנספח ה11- "טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת" חלק 5 )אנליזה(

24/06/19

שם המעבדה:אמינולאב בע"מ שרותי מעבדה אנליטיים

כתובת:קרית ויצמן, פנחס ספיר 1, ת.ד. 4074, נס ציונה 70400

טלפון:08-9303333

marketing@aminolab.net:דוא"ל

18:52תאריך קבלת הדגימות במעבדה: שעת קבלת הדגימות במעבדה:

שם מקבל הדגימה 

תפקיד:במעבדה:
חתימה:

קבלת דוגמאותויקטוריה שפק

מספר דגימה

תאריך 

ביצוע 

האנליזה

שעת 

סיום 

הבדיקה
שיטת האנליזה

תנאי אחסון 

ושימור הדוגמא 

במעבדה
מספר אמינולאב

אוראל שמחישם מוסר הדגימה:

TDL101-B114:59 תמיסת בלאנק 01/07/19 057547.19-CBased on EPA 29.  Accredited for
 all the metals included in EPA

except for Hg ,29 . סריקת מתכות 
ICP -מלאה ב

2-8¶C-מקרר

TDL101-1-114:59 תמיסה 01/07/19 057548.19-CBased on EPA 29.  Accredited for
 all the metals included in EPA

except for Hg ,29 . סריקת מתכות 
ICP -מלאה ב

2-8¶C-מקרר

TDL102-1-114:59 תמיסה 01/07/19 057549.19-CBased on EPA 29.  Accredited for
 all the metals included in EPA

except for Hg ,29 . סריקת מתכות 
ICP -מלאה ב

2-8¶C-מקרר

11 TDL102מתוךעמוד
31/42



3/7/2019 תאריך מילוי הטופס:

 טופס זה מהווה חלק בלתי נפרד מנספח ה11- "טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת" חלק 5 )אנליזה(

24/06/19

שם המעבדה:אמינולאב בע"מ שרותי מעבדה אנליטיים

כתובת:קרית ויצמן, פנחס ספיר 1, ת.ד. 4074, נס ציונה 70400

טלפון:08-9303333

marketing@aminolab.net:דוא"ל

18:53תאריך קבלת הדגימות במעבדה: שעת קבלת הדגימות במעבדה:

שם מקבל הדגימה 

תפקיד:במעבדה:
חתימה:

קבלת דוגמאותויקטוריה שפק

מספר דגימה

תאריך 

ביצוע 

האנליזה

שעת 

סיום 

הבדיקה
שיטת האנליזה

תנאי אחסון 

ושימור הדוגמא 

במעבדה
מספר אמינולאב

אוראל שמחישם מוסר הדגימה:

 תמיסה + פילטר בלאנק
TDL101-B2

15:25 01/07/19 057550.19-CBased on EPA 29.  Accredited for
 all the metals included in EPA

except for Hg ,29 . סריקת מתכות 
ICP -מלאה ב

2-8¶C-מקרר

TDL101-1-215:25 תמיסה + פילטר 01/07/19 057551.19-CBased on EPA 29.  Accredited for
 all the metals included in EPA

except for Hg ,29 . סריקת מתכות 
ICP -מלאה ב

2-8¶C-מקרר

TDL102-1-215:25 תמיסה + פילטר 01/07/19 057552.19-CBased on EPA 29.  Accredited for
 all the metals included in EPA

except for Hg ,29 . סריקת מתכות 
ICP -מלאה ב

2-8¶C-מקרר

11 TDL102מתוךעמוד
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 6.5 אנליזות

web: www.airlab.co.il 9979700 איירלאב בדיקות אוויר בע"מ , הגפן 2, כרמי יוסף 
e-mail: info@airlab.co.il 052-4207921 :טל': 072-2202620, פקס: 072-2217177, נייד

web: www.airlab.co.il 9979700 איירלאב בדיקות אוויר בע"מ , הגפן 2, כרמי יוסף 
e-mail: info@airlab.co.il 052-4207921 :טל': 072-2202620, פקס: 072-2217177, נייד
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 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

מס' 023435.19
03/07/2019 לכבוד

איירלאב בדיקות אויר בע"מ
מר עוז עמית, מנכ"ל

רח' הגפן 2
כרמי יוסף  97997

072-2202620

oz@airlab.co.il, info@airlab.co.il דוא"ל:

טל:

 תעודה מס' 023435.19 לתוצאות המעבדה 

תאריך קבלה:מס' אמינולאב:  057550.19-C - 057552.19-C24/06/2019

1160נדגם ע"י: מס' הזמנה: הלקוח
--סוג הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותC057551.19-C057552.19-C-057550.19מס. אמינולאב

תמיסה + פילטר בלאנק תאור הדוגמה
TDL101-B2

TDL101-1- תמיסה + פילטר
2

TDL102-1- תמיסה + פילטר
2

יח' מידההבדיקה

סריקת מתכות מלאה ב- 
ICP

1

Ag - כסף¥g/sample<2<2<2

Al - אלומיניום¥g/sample<=52715

As - ארסן¥g/sample<5<5<5

B - בורון¥g/sample<51312

Ba - בריום¥g/sample<121

Be - בריליום¥g/sample<1<1<1

Ca - סידן¥g/sample<201328321

Cd - קדמיום¥g/sample<1<1<1

Co - קובלט¥g/sample<1<1<1

Cr - כרום¥g/sample<111

Cu - נחושת¥g/sample<111

Fe - ברזל¥g/sample<22315

K - אשלגן¥g/sample81910

Li - ליתיום¥g/sample<1<1<1

Mg - מגנזיום¥g/sample32714

Mn - מנגן¥g/sample<111

Mo - מוליבדן¥g/sample<2<2<2

Na - נתרן¥g/sample811067

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 1 מתוך 2
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה 

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

TDL102
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 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

הערותC057551.19-C057552.19-C-057550.19מס. אמינולאב

תמיסה + פילטר בלאנק תאור הדוגמה
TDL101-B2

TDL101-1- תמיסה + פילטר
2

TDL102-1- תמיסה + פילטר
2

יח' מידההבדיקה

Ni - ניקל¥g/sample<111

P - זרחן¥g/sample<5817

Pb - עופרת¥g/sample<2<2<2

S - גופרית¥g/sample<52310

Sb - אנטימון¥g/sample<5<5<5

Se - סלן¥g/sample<5<5<5

Sn - בדיל¥g/sample<5<57

Sr - סטרונציום¥g/sample<11<1

Ti - טיטניום¥g/sample<11<1

Te - טלוריום¥g/sample<5<5<5

Tl - טליום¥g/sample<5<5<5

V - וונדיום¥g/sample<1<1<1

Zn - אבץ¥g/sample<2106

הערות לבדיקה:

(-) = אין הערות 
ICP scan - results including "<" = Below detection limits :1. סריקת מתכות

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

ICP -סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 29.  Accredited for all the metals 
included in EPA 29, except for Hg.

א

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 2 מתוך 2
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה 

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

* סוף תעודת הבדיקה *
TDL102
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 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

מס' 023432.19
04/07/2019 לכבוד

איירלאב בדיקות אויר בע"מ
מר עוז עמית, מנכ"ל

רח' הגפן 2
כרמי יוסף  97997

072-2202620

oz@airlab.co.il, info@airlab.co.il דוא"ל:

טל:

 תעודה מס' 023432.19 לתוצאות המעבדה 

תאריך קבלה:מס' אמינולאב:  057547.19-C - 057549.19-C24/06/2019

1160נדגם ע"י: מס' הזמנה: הלקוח
--סוג הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותC057548.19-C057549.19-C-057547.19מס. אמינולאב

תמיסה TDL102-1-1תמיסה TDL101-1-1תמיסת בלאנק TDL101-B1תאור הדוגמה

יח' מידההבדיקה

סריקת מתכות מלאה ב- 
ICP

1

Ag - כסףmg/L<0.1<0.1<0.1

Al - אלומיניוםmg/L<0.2<=0.2<0.2

As - ארסןmg/L<0.1<0.1<0.1

B - בורוןmg/L<0.20.20.2

Ba - בריוםmg/L<0.05<0.05<0.05

Be - בריליוםmg/L<0.05<0.05<0.05

Ca - סידןmg/L<111

Cd - קדמיוםmg/L<0.05<0.05<0.05

Co - קובלטmg/L<0.05<0.05<0.05

Cr - כרוםmg/L<0.1<0.1<0.1

Cu - נחושתmg/L<0.1<0.1<0.1

Fe - ברזלmg/L<0.10.1<0.1

K - אשלגןmg/L<0.5<0.5<0.5

Li - ליתיוםmg/L<0.1<0.1<0.1

Mg - מגנזיוםmg/L0.10.20.1

Mn - מנגןmg/L<0.05<0.05<0.05

Mo - מוליבדןmg/L<0.1<0.1<0.1

Na - נתרןmg/L111

Ni - ניקלmg/L<0.1<0.1<0.1

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 1 מתוך 2
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה 

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

TDL102
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 שרותי מעבדה אנליטיים אמינולאב בע”מ

T +972.8.930.3333   F +972.8.930.3300 

 70400 , נס ציונה4074 ,ת.ד .1קרית ויצמן , פנחס ספיר

 

 
 

הערותC057548.19-C057549.19-C-057547.19מס. אמינולאב

תמיסה TDL102-1-1תמיסה TDL101-1-1תמיסת בלאנק TDL101-B1תאור הדוגמה

יח' מידההבדיקה

P - זרחןmg/L<0.5<0.5<0.5

Pb - עופרתmg/L<0.1<0.1<0.1

S - גופריתmg/L<0.5<0.5<0.5

Sb - אנטימוןmg/L<0.1<0.1<0.1

Se - סלןmg/L<0.1<0.1<0.1

Sn - בדילmg/L0.1<0.1<0.1

Sr - סטרונציוםmg/L<0.1<0.1<0.1

Ti - טיטניוםmg/L<0.1<0.1<0.1

Te - טלוריוםmg/L<0.2<0.2<0.2

Tl - טליוםmg/L<0.1<0.1<0.1

V - וונדיוםmg/L<0.1<0.1<0.1

Zn - אבץmg/L<0.2<0.2<0.2

הערות לבדיקה:

(-) = אין הערות 
ICP scan - results including "<" = Below detection limits :1. סריקת מתכות

אבטחת איכות:

הסמכה/
 הכרה

שיטה / תקן הבדיקה

ICP -סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 29.  Accredited for all the metals 
included in EPA 29, except for Hg.

א

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים. 
הסמכות / הכרות:

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

חתימה:אושר ע"י: מרינה רוכמן-מנהלת טכנית

 דף 2 מתוך 2
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה 

של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.

* סוף תעודת הבדיקה *
TDL102 
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 6.6 בדיקת תקינות 
ארובה (נספח ה'10)

web: www.airlab.co.il 9979700 איירלאב בדיקות אוויר בע"מ , הגפן 2, כרמי יוסף 
e-mail: info@airlab.co.il 052-4207921 :טל': 072-2202620, פקס: 072-2217177, נייד
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10נספח ה :תאריך

החרושת 

ת .א, 56
:מחוז

:תפקיד

שם איש 

קשר 
:טלפון:מייל

תאריך 

:הבדיקה

הארובה 

? תקינה

לא/ כן 

:ראש צוות

:חתימה:תאריך:תפקיד:שם איש קשר במפעל

info@airlab.co.il: כתובת מייל072-2202620: טלפון

הצהרת המפעל על תקינות הארובה. ו

ח "יש לצרף את דו, ח זה" השנים שקדמו להגשת דו3במידה ובוצעה בדיקת תקינות לארובה במהלך 

:בדיקת התקינות שבוצעה ולסמן את ההצהרה הבאה 

וכי לא__________ כי בוצעה לגביה בדיקת תקינות בתאריך , אני מצהיר כי הארובה תקינה  □

התבצע בה שינוי שעשוי להשפיע על תקינותה מאז בוצעה הבדיקה האמורה

אישור המפעל. ז

:חתימה:איש צוותכרמי יוסף, 2הגפן : כתובת מלאה

1
.  מספר הארובה לפי מספר מזהה של המשרד להגנת הסביבה

תכנית פעולות מתקנות ולוחות זמנים ליישום תיקון הליקויים'  במידה והארובה אינה עומדת בדרישות יש לפרט בחלק ג2

(אם הארובה נמצאה תקינה אין צורך למלא)תכנית פעולות מתקנות לארובה . ג

בטיחות . ד

(הקף בעיגול)לא קיים   במפעל אישור בתוקף של מהנדס בטיחות לארובה הנבדקת /   קיים   

במידה ולא קיים פרט 

_______________________________________________________:מדוע

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

פרטי החברה הבודקת. ה

:חתימהריף קריטימ"איירלאב בדיקות אוויר בע: שם חברה

moshe.s@tdk-

lambada.co.il
073-2254300

:שעת סיום הבדיקה:שעת התחלת הבדיקה

: ו לתקינות /ארובות שנבדקה/פרטי הארובה. ב

שם הארובה 

ומספר מזהה ארובה

לקבל המספר באמצעות מייל 

ARUBOT@sviva.gov.il)

2תוצאת בדיקת התקינות בארובה

הערות
פירוט הסיבה לאי תקינות

תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה- ' נספח ה

בדיקת תקינות ארובה - 10-ה
פרטי המפעל. א

.TDK-lambda Ltd:שם המפעל
כתובת מפעל 

:מלאה

159378:מספר המפעל
מנהל אחזקה 

ובטיחות
צפון

משה שוקתי

TDL102
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 6.7 הצהרה על 
אימות נתוני בדיקת 
ארובה (נספח ה'12)

web: www.airlab.co.il 9979700 איירלאב בדיקות אוויר בע"מ , הגפן 2, כרמי יוסף 
e-mail: info@airlab.co.il 052-4207921 :טל': 072-2202620, פקס: 072-2217177, נייד
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