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 תקציר .1

התחנה הוקמה . בע ש -באזור תעשיה מכתשים בצידה המזרחי של בארממוקמת  ברתחנת פז 

 . 1989בשנת 

במהלך בוצע , במסגרת ההסדר של חברת פז והמשרד להגנת הסביבה לשיקום תחנות ותיקות

 .דוגמי גז פאסיבי 27אשר במהלכו נפרסו בתחנה , בוצע בתחנה סקר גז פאסיבי 2011ינואר 

ר קרקע זה לאור זאת בוצע סק. ממצאי סקר זה הצביעו על חשד לזיהום בארבעה אזורים בתחנה

 . מטרים 6קידוחי קרקע לעמוקים על עד  7אשר כלל , 19.7.11בתאריך 

לא נצפו כלל . ממצאי השדה של הסקר עולה כי חתך הקרקע מתאפיין בקרקע מסוג לס עם אבנים

 .למרכיבי דלקים בקרקע( צבע ומרקם, ריח, PIDקריאות )עדויות 

לא נמצאו חריגות ( 1-למעט ק)ים וברב הקידוח, ממצאי המעבדה תואמים את ממצאי השדה

 3.6ו  2.4מעומקים של כ  1-שנתקבלו ב ק, בלבד TPHבריכוזי ה , החריגות.  מערכי הסף לאזור זה

 (.ג"ק\ג"מ 500לעומת  669)יחסית  מאוד הינם חריגות קלות, מטרים

ור באז)אשר תוחם אנכית ולאור מיקומה של התחנה , העומק הרדוד, החריגות הקלות מאוד לאור

אנו ממליצים לאפשר פירוק טבעי של מרכיבי ( תעשייה עם רגישות הידרולוגית נמוכה מאוד

  . עם אפשרות למעקב נקודתי בעת עבודות סביבתיות אחרות בתחנה, הדלקים בקרקע
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 רקע  .0

 מיקום ומידע כללי  .0.1

 .בעביציאה המזרחית של באר ש, תחנת פז בר  נמצאת באזור תעשייה מכתשים

 .פז  :התחנה  מפעילי.  1989התחנה הוקמה בשנת 

 .182893/573340: צ .נ

 . דונם 2 -שטח אזור התדלוק ומיכלי האחסון  כ.  29: חלקה 38065: גוש

 

 :פעילות בתחנה .0.0

 .שעות במשך כל השבוע 24התחנה פועלת 

 .Yellowחנות נוחות , , משרדי התחנה: במתחם התחנה נמצאים

 

 :םשימושי קרקע קרובי .0.3

 .  לכיוון עומר, ש"ביציאה המזרחית של ב, התחנה ממוקמת באזור תעשייה מכתשים

מדרום . ' דלק'נמצאת תחנה של חברת '  מ 400 -וכ, עומר/ש"ב -  60מצפון לתחנה עובר כביש 

' סונול' ממערב ישנה תחנת דלק של חברת . לתחנה ישנו כביש גישה לאזור תעשייה ושטח פתוח

 .ממזרח סוכנות רכב  ומוסכים. 'מ 150במרחק של כ 

 .ש הישן"ש ומפעל הברום ב"מ דרום מערבית לתחנה הנמצאים מפעל מכתשים ב"כק
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 .ש"ב –בר מיקום תחנת פז : 1 תרשים

 
 
 

 

 א"קע תצשימושי קרקע על ר -2 תרשים
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 תשתיות .3

 פריסת תשתיות .3.1

הדלקים . בתחנה מאוחסנים ארבעה  סוגי דלקים בשבעה מיכלים תת קרקעיים בעלי דופן אחת

 (. אינו בשימוש 96מוצר ) נפט וסולר , 98בנזין , 95בנזין : הם

 :לרציפי התדלוק כוללת,הנמצאת דרום מערבית, חוות המיכלים

 ,לא פעיל  –ליטר   – 96מיכל בנזין , ליטר –מיכל סולר  ,ליטר –סולר מיכל 

מיכל  ,ליטר – 98מיכל בנזין  ,ליטר  – 95מיכל בנזין  ,ליטר – 95מיכל  בנזין 

 .ליטר –נפט 

מות שתי עמדות תדלוק בנוסף קיי. מנפקות בשני  ברציפי  תדלוק 4-מתבצע ב תדלוק כלי הרכב

מנפקה מבוטלת קיימת ליד . עמדת תדלוק  סולר ונפט צפונית מערבית לרציפי התדלוק: מבודדות

 . ומנפקה נוספת ברציף תדלוק הצפון מערבי, מנפקת הנפט

  פריסה וסוג צנרת .3.0

 .הצנרת הינה צנרת מתכת עם דופן בודדת

 מניעת דליפות מצנרת ומיכלים .3.3

 (.  line leak detector) תקן גלאי דליפות בצנרת הסניקה מו –צנרת 

 .שמשת גם כאמצעי למניעת מילוי יתר וצופר בחוות המיכליםהמ ATGכלים מותקנת מערכת יבמ

 משטחי תפעול ונסיעה .3.3

 :  בתחנה שלושה סוגי משטחים

o ומנוקזים למפריד , , הכוללים את  רציף התדלוק בנויים מבטון, משטחי התפעול

 . הדלקים 

o קה עשוי מבטון ואבן משתלבת עם חגורת בטון עוטפתאזור הפרי. 

o אזורי הנסיעה שאינם תפעוליים מצופים אספלט. 

 קירוי  .3.3

 .המנקז את מי הגשמים לתשתית העירונית, רציפי התדלוק מקורים בגג 

 מישוב אדים .3.3

 .(stage I)קיימת מערכת מישוב אדים למיכליות 
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 טיפול בתשטיפים .3.3

המנוקז למיכלי אגירת ביוב מבטון  –מצוי  מפריד הדלקים  ,דרום מזרחית, מאחורי התחנה 

 . שנשאבים בתדירות גבוהה

 .מפריד הדלק מנקז  את התשטיפים הנוצרים במשטחי התדלוק והפריקה

 שינויי יעוד .3.3

 . לא בוצעו שינויי יעוד בתחנה

 בדיקות אטימות .3.3

ת המילוי עברו בדיקות הניפוק וצנר .2012ועכשיו צנרת  בדיקת אטימות למיכלים בוצעה בינואר 

 התקבל באישור ממונה לבדיקות האטימות .  כל הבדיקות נמצאו תקינות. 4.2012אטימות ב 

4.4.2012. 

 פיאזומטרים .3.12

המשמשים לניטור  ,מטרים 5.0  לעומק של, 2006אשר הותקנו בשנת , בתחנה שני פיאזומטרים

 .חוות המיכלים

P1 – נמצא מדרום מזרח לחוות המיכלים . 

P2  - נמצא מצפון לחוות המיכלים. 

 . מניטור הפיאזומטרים ניתן לראות כי לא נמצאו ערכים המעידים על המצאות של גזים נדיפים

 .  1ניטור פיאזומטרים מופיע כנספח 

 .אשר נשלחה למשרד להגנת הסביבה, דוח התקנה מופיע כנספח בתוכנית סקר הגז הפאסיבי
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 גיאולוגיה והידרולוגיה .3

 גיאולוגיה  .3.1

 :להלן תיאור החתך הגיאולוגי האופייני לאזור

 . לס וחלוקי גיר - יםמטר 20-0

 .חתך שייך לחבורת הר הצופים מגיל סנון. קרטון חווארי אפור, קרטון - יםמטר 300-20

 .דולומיט ואופקי ביניים של קרטון וחוואר מגיל קנומן טורון, אבן גיר - יםמטר 600-300

ובחרסית ( חול חרסיתי)תחנה עולה כי חתך הקרקע בתחנה מתאפיין בלס מקידוחי הקרקע ב

 .מטרים 6לעומקים של כ  חולית עד

 הידרולוגיה .3.0

אקוויפר בעל חשיבות מעטה בו כמות המים מלוחים או בכמות  –' 1 ש מוגדר כאזור ב"אזור ב

 . על פי מפת אזורי הסכנה למקורות המים, קטנה

 :םש מצויים שני אקויפרי"באזור ב

בעומק של , טורון-בשכבות אבן גיר ודולומיט מגיל קנומן עליון –אקוויפר רגיונלי  .1

 .מפני הקרקע' מ 300כ 

בשכבות קרטון של חברות עבדת ובחלוקים שבתוך התעלה  –אקוויפר שעון  .2

  .הניאוגנית

 

 חומרים ואבטחת איכות, שיטות .3

 ISO/IEC-17025מ הינה מעבדה מוסמכת לתקן   "חברת לודן טכנולוגיות סביבה בע •

 .  234 'מעבדה מס-לפירוט ההסמכה ראה אתר הרשות להסמכת מעבדות

 .פ דרישה "היקף ההסמכה העדכני למועד הדוח שמור במעבדה ויוצג ע -הערה

התאם החברה עובדת ב. דוח זה כולל גם פעולות שנעשו מעבר לתחום ההסמכה •

לנהליי ההסמכה ולהנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקרי קרקע בתחנות 

 .2009יולי , דלק

 :נוהלי העבודה של חברת לודן מתבססים על המסמכים היישומים •

 
o EPA-Field Sampling Guidance1999 

o EPA- EISOPQAM, 2001 
o רקע הנחיות המשרד להגנת הסביבה לתכנון וביצוע של סקרי קרקע ושיקום ק

 03.3.23מתאריך , מזוהמת בתחנות דלק
 

 .איתי הרלינגמר  -י נציג לודן "פיקוח בשטח בוצע ע •

 . נמצא תקין לפני ההגעה לשטח.  2010 יוניכויל , PID :710003מכשיר  •

 ISO/IEC-17025אינו בהיקף ההסמכה  PIDמדידות באמצעות מכשיר ה  -הערה

 .19.7.11:  לקיחת דגימות •
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 .20.7.11: דההבאת דגימות למעב •

י הרשות להסמכת מעבדות "הקרקע נשלחו למעבדות המוסמכות ע דגימות: מעבדה •

בדוחות המעבדה מופיעות . תקנים ונהלי עבודה מסודרים/פ  שיטות"אשר עובדות ע

 .שיטות האנליזה והערות לבדיקה

 . מכון הנפט: מעבדה ראשית •

 .אמינולאב(: אבטחת איכות)מעבדה משנית  •

 .מעלות צלזיוס 35: 'טמפ. יום בהיר :תנאי מזג אויר •

 .לתוך שרוול דיגום GEOPROBE))בשיטת דחיקה ישירה  -Eco- Drill: קבלן קידוחים •

" רולטקה"י "חלק מנתוני המידות  המופיעים בדוח נמדדו בשטח ע: מדידות בשטח •

 .'מ 0.5אפשרת של סטייה עד 

 סיקור העבודה .3

 .המשלים נערך סקר הקרקע  19.7.11 -ב

ים קידוחים באזור ביצוע כללה ,י המשרד להגנת הסביבה"שאושרה ע ,ת הסקרתוכני .1

קידוחים מעבר לגבולות עליהם הצביעו וכן  ,פ ממצאי סקר הגז"אשר נחשדו כמזוהמים ע

 –בעזרת מכונת קידוח הקידוחים בוצעו  .הדוגמים הפאסיביים כחשודים בזיהום

geoprobe קרקע בלתי מופרות דגימות בשיטה זו נלקחו .בשיטה של דחיקה ישירה.  

לקיחת  ,ניהול העבודה ,פיקח על עבודת הקבלן באתר, איתי הרלינגמר , חברת לודןנציג  .2

 .'והכנת טפסי שרשרת משמורת וכד דגימותרישום ה ,ושמירתן בהתאם לנהלים דגימות

 .הכל בהתאם לנוהלי המשרד להגנת הסביבה

 .מעלות צלזיוס 35ממוצעת של ' העבודה בוצעה ביום בהיר בטמפ .3

למיקום בהתאם  ,טריםמ 6-עד לעומק של כ עד כמטר וחצימטר כדגימות קרקע נלקחו כל  .4

לאחר  .הופעת קרקע נקייה מזיהום ויזואליאו \ו תחת התחנהבלתי חדירה שכבת סלע 

יעודי לבדיקות  ולוויל כל דגימת קרקע הוכנסה לשתי צנצנות זכוכית ,בדיקה ויזואלית

והצנצנות  ,שנשלחו למעבדה הוכנסו מיד לקירור בצידנית והווילים הצנצנות .נדיפים

 .הונחו בשמש למשך כשעה עד לבדיקה  PIDשנועדו לבדיקה באמצעות

מכויל ונבדק לרקע לפני השימוש ,  PIDהקרקע נבחנו בבדיקת שדה בעזרת מכשיר דגימות .5

 .הנשלחות למעבדה דגימותאשר אפשר סינון מוקדם של ה ,בשטח

 .ועופרת MTBE ,TPH ,BTEX ,PAH עבדה כללו את הפרמטרים הבאיםבדיקות המ .6

קביעה ספציפית של סוג האנליזות נקבעה לכל דוגמא בנפרד בהתאם לממצאי בדיקות 

בקרת איכות נשלחה למעבדת  .מכון הנפטהקרקע נשלחו למעבדת  דגימות .השדה

 .אמינולאב
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 .)של סקר הגז TPH תוצאותג מפת "ע(  ע וקידוחי גזקרקמיקום קידוחי -3 תרשים
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 :תוצאות ממצאי שדה ומעבדה .3

נדיפים ונשלחו  םאורגאניילזיהוי חומרים  PIDבעזרת מכשיר  הקרקע נבדקו בשטח דגימות

 .ועופרת TPH ,MTBE ,BTEX, PAH   לאנליזות של 'מכון הנפט'למעבדת 

חוברת ערכי " פ"ע תעשיההושוו לערכי הסף לאזורי החומרים שנבדקו במעבדת מכון הנפט ריכוזי 

 ., 2004"מרץ סף ראשוניים למזהמים בקרקעות

 .מובאים ממצאי בדיקות השדה 1 בטבלה 

 .תוצאות אנליזות המעבדהמובאות  2 בטבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 -ק  3 -ק 

 3 -ק 

 1 -ק  3 -ק 
 0 -ק 

 3 -ק 
 מפריד 3 -ק  3-ק 

 דלקים

 יקום דוגם גזמ מיקום קידוח קרקע
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 שדהממצאי  -1 טבלה

הערותחתךPID(ppm)לחותריחתיאורעומק (מ')דגומאמיקום
A-11.0קרקע1.5>מעט
A-22.4<1.5לס
A-33.6<1.5

A-44.8<1.5סוף קידוח קרקע נקייה
A-51.0<1.5קרקע
A-62.4<1.5לס
A-73.6<1.5סוף קידוח קרקע נקייה
A-81.0<1.5קרקע
A-92.4<1.5לס
A-103.6<1.5

A-114.8<1.5

A-126.0<1.5סוף קידוח קרקע נקייה
A-131.0<1.5 בטון
A-142.4<1.5'מצע עד 0.5 מ
A-153.6<1.5לס
A-164.8<1.5סוף קידוח קרקע נקייה
A-171.0בטון 1.5>מעט
A-182.4<1.5'מצע עד 0.5 מ

A-18.D2.4<1.5

A-18.12.4<1.5

A-193.6<1.5לס
A-204.8<1.5

A-216.0<1.5סוף קידוח קרקע נקייה
A-221.0<1.5אספלט
A-232.4<1.5 מצע
A-243.6<1.5לס
A-254.8<1.5סוף קידוח קרקע נקייה
A-261.0אספלט1.5>אין
A-272.4מצע1.5>מעט

A-27.D2.4לס1.5>מעט
A-27.12.41.5>מעט

A-283.6סוף קידוח קרקע נקייה1.5>אין

ק-7

ק-6

ק-5

ק-4

ק-3

ק-1

אין

אין

אין

אין אין

אין

אין

אין

ק-2

אין

אין

אין

אין

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

אין

 
 

 

:PID   מ"חל 0.9 -רקע באתר;  מ"חל 2.3 -(אזור סטרילי)בלנק. 
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  מעבדה ממצאי-2 טבלה

עופרתGROPAHקסילןאתיל-בנזןטולואןבנזןTPHMTBEעומק (מ')דגומאמיקום
A-1178

A-22.4669

A-33.6658NDNDNDNDNDNDND

A-44.8<50

A-51100

A-62.4<50NDNDNDNDNDND

A-73.6<50

A-81<50

A-92.4<50NDNDNDNDNDND

A-103.6

A-114.8<50

A-126<50NDNDNDNDNDND

A-131<50

A-142.4<501.01NDNDNDND<2ND12.8

A-153.6<50

A-164.8

A-171<50

A-182.4<50NDNDNDNDNDND

A-18.D2.4<50

A-18.12.413

A-193.6

A-204.8<50

A-216<503.79NDNDNDND4

A-221381

A-232.4<504.04ND0.04NDND5ND

A-243.6

A-254.8<50ND0.16NDNDND21

A-261109

A-272.4<50NDNDNDNDNDNDND

A-27.D2.4<50

A-27.12.46

A-283.6<50

5001604305050450401000

ק-7

ערכי סף - אזור תעשייה ומסחר

ק-1

ק-2

ק-3

ק-4

ק-5

ק-6

 

 א"א – X.1; פיצול דגימה – X.D; (אמינולאב) מכון הנפט: מעבדה: ג"ק/ג"מ: יחידות

 

 



 

 
 

 19מתוך  15עמוד  2013ינואר פז בר  –דוח סקר קרקע 
 

 

 מ"טכנולוגיות סביבה בע -לודן 
 49130ה ופתח תקו, 3584ד .ת, 6גרניט ' רח 
  03-9243380: פקס 03-9182000 : טל 
 

 ממצאי הסקר .3

 :ממצאי שדה

 .מטרים  6עד לעומק של כ לס  בקרקעאפיין שהתקבל במהלך ביצוע הסקר התהקרקע חתך 

לא , הקידוחים כלדגימות הקרקע מ כלניתן לראות כי ב, (ריח וצבע,  PIDקריאות )ממצאי השדה 

 .נמצאו עדויות לחומרים אורגנים נדיפים בקרקע

 :מעבדהממצאי 

 :TPHריכוזי 

לא  דגימותה בורב .TPHלבדיקת  מכל הקידוחים דגימות 25  -כ במסגרת הסקר הנוכחי נלקחו

או שהריכוזים היו נמוכים מערכי הסף של מכשירי  זה ריכוזים הגבוהים מערכי הסף לאזורתגלו נ

מעומק של , 1-מק, דגימות בלבד 2נתגלו ב  תעשייה ומסחרחריגות מערכי הסף לאזורי  .המעבדה

ד מערכי שנתקלו מצביעים על חריגה קטנה מאו TPHריכוזי ה .  3.6מטרים עד לעומק של  2.4

 (. ג"ק\ג"מ 500ג לעומת "ק\ג"מ 669) הסף 

 :(MTBE, BTEX )ריכוזי מרכיבי דלקים 

בהתאמה לממצאי  .TPHנשלחו לאנליזה של מרכיבי דלקים בנוסף לבדיקת , קרקע דגימות עשר

לא נמצאו חריגות מערכי הסף או שהערכים היו נמוכים מערכי הסף של  דגימותה כלב -השדה 

 . מכשירי המעבדה

 

 :ועופרת PAHריכוזי 

בכל הדגימות לא נמצאו ערכים חורגים או . ועופרת PAHדגימות קרקע  נשלחו לאנליזת  שתי

 .שהערכים היו נמוכים מסף הגילוי של מכשירי המעבדה

  

   :אבטחת איכות

י דגימות קרקע נשלחו תוש( מכון הנפט)שתי דגימות קרקע נשלחו לפיצול דגימה באותה מעבדה 

באף אחד מהמקרים לא נתקבלו הבדלים משמעותיים (. אמינולאב)כות למעבדה נוספת לבקרת אי

 .שנתקבלו TPHבריכוזי 
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 תמונות מייצגות מהסקר

 1קידוח  – 1 תמונה

 
 
 
 

 רציפי תדלוקחוות מיכלים ו -כללי ממערב למזרח  – 2 תמונה
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 ממצאים ומסקנות, סיכום .3

שנחשדו כמזוהמים לאור ממצאי  ,בוצע סקר קרקע משלים באזורים ,ש"ב, ברבתחנת פז 

 .שבוצע בתחנה ,סקר הגז קרקע פאסיבי

 .מטרים 6של כ  עד לעומקקידוחי דיגום  7 תחנההסקר הקרקע בוצעו בשטח מסגרת ב

אבנים של לס עם שהתקבל במהלך ביצוע הסקר התאפיין בקרקע בעלת מרקם  הקרקעחתך 

ניתן לראות כי לא נצפו עדויות ( צבע מרקם וריח, PID -קריאות ה)מממצאי השדה  .לסירוגין

 .למרכיבי דלקים בקרקע באף אחד מקידוחי הקרקע

תגלו נלא  תגימוהד רבב .TPHלבדיקת  מכל הקידוחים גימותד 25  -כ במסגרת הסקר נלקחו

או שהריכוזים היו נמוכים מערכי , תעשייה ומסחרריכוזים הגבוהים מערכי הסף לאזורי 

 3.6מטרים עד  2.4מעומק של  1מקידוח , דגימות בלבד שתיב .הסף של מכשירי המעבדה

מאוד   החריגות שנתגלו הינן חריגות קטנות  .נתגלו חריגות מערכי הסף לאזור זה, מטרים

 (.ג"ק\ג"מ 500לעומת ג "ק\ג"מ 669)

 כלב .TPHבנוסף לבדיקת ( MBETX)נשלחו לאנליזה של מרכיבי דלקים , קרקע גימותד עשר

לא נמצאו חריגות מערכי הסף או שהערכים היו נמוכים מערכי הסף של מכשירי  דגימותה

 . המעבדה

ים היו לא זוהו חומרים כלל או שהריכוז PAHמרכיבי   עופרת  נשלחו לאנליזה שלש בדגימות

   .נמוכים מסף הרגישות של מכשירי המעבדה

 

מניתוח שני הסקרים ניתן לראות שסקר הגז הצביע על רמות גבוהות של גזים בקרקע במספר 

לא , שבדק את הריכוזים באזורים החשודים, בסקר הקרקע. מוקדים הפזורים בשטח התחנה

 מאוד  החריגות הקלותלמעט , תעשייה ומסחרנמצאו חריגות מעבר לערכי הסף לאזורי 

 . 1-בק TPHבריכוזי ה 

 מסקנות המלצות  .12

ולאור מיקומה של התחנה , (אשר תוחם אנכית)העומק הרדוד , החריגות הקלות מאוד לאור

אנו ממליצים לאפשר פירוק טבעי של , (באזור תעשייה עם רגישות הידרולוגית נמוכה מאוד)

  . בעת עבודות סביבתיות אחרות בתחנה עם אפשרות למעקב נקודתי, מרכיבי הדלקים בקרקע

 

 

 

 

---- סוף דוח----
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 :נספחים
 ניטור פיאזומטרים .1

 תעודות מעבדה .0

 אישורי ממונה .3
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 .תוצאות  ניטור פיאזומטרים – 1נספח 

 חברת פז -מקור נתונים -מ"חל: יחידות

 

 תחנה
 ש"בר ב

 'טמפ תאריך
PID 

P-1 P-2 

05/03/2010 20 0 0 

15/04/2010 30 0 0 

06/05/2010 28 0 0 

08/06/2010 33 0 0 

07/07/2010 36 0 0 

11/08/2010 36 0 0 

06/09/2010 35 0.7 0 

14/10/2010 33 0.4 0 

02/11/2010 19.5 0 0 

05/12/2010 24 0 0 

03/01/2011 19 0 0 

02/02/2011 18 0 0 

06/03/2011 24 0 0 

06/04/2011 20 0 0 

15/05/2011 29 0 0 

04/06/2011 33 0 0 

04/07/2011 29 0 0 

09/08/2011 30 0 0 

08/09/2011 32 0 0 

11/10/2011 27 0 0 

03/11/2011 21 0 0 

09/12/2011 14 0 0 

18/01/2012 11 0 0 

17/02/2012 13 0 0 

12/03/2012 22 0 0 

23/04/2012 23 0 0 

03/05/2012 30 0 0 

06/06/2012 32 0 0 

25/07/2012 32 0 0 

20/08/2012 35 0 0 

06/09/2012 33 0 0 

19/10/2012 32 0 0 

04/11/2012 28 0 0 

02/12/2012 20 0 0 
 

 

 

 

 

















אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

avih@ludan.co.il, 03-9243380

לכבוד

052-5477613, 03-9182000 טל:
פקס:

מר אבי חיים

קרית אריה ,פתח תקוה 49130
רח 'גרניט 6 ,ת.ד 3584,

לודן  -טכנולוגיות סביבה בע"מ

C7965:' דו"ח מס

02/08/2011

yinonl@ludan.co.il, 03-9243380: יינון ,פקס - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה  הנדון:

21/07/2011תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 40507.11-C - 40508.11-C
לודן  -טכנולוגיות סביבהנדגם ע"י:

אקראיסוג הדיגום:
19/07/2011תאריך הדיגום:

פז בר ב"ש מקום הדיגום:

TRPH by IR שם  הבדיקה:

תוצאות  הבדיקה:

TRPH by IRתאור הדוגמהמס. אמינולאב
mg/Kg

13 40507.11-CA-18.1 קרקע

6 40508.11-CA-21.1 קרקע

1הערות לבדיקות:

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

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.

 דף 1 מתוך 1
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו 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 *
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