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?למה נדרש לבדוק  

 ...כמות האוויר שאנחנו  נושמים דרך הגוף•
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 המשרד להגנת הסביבה

 אשכול תעשיות

 אגף איכות אוויר ושינוי אקלים

 2017יוני  3בארובה גרסה אויר  מזהמינוהל בדיקת 

 

אוויר בארובה נדרשת לצורך פיקוח ובקרה על פליטת  מזהמיבדיקת •

 .  בערכי פליטהמזהמים מארובה ועמידה 

נעשית על ידי דיגום בארובה אשר כולל נטילת דוגמא של גזי הבדיקה •

ריכוז או , אנליזה לצורך מדידה של כמותמארובה וביצוע פליטה הנפלטים 

 .  גזי הפליטהאוויר או מאפיינים אחרים של  מזהמיהרכב של 

 .ואופן הדיווח, ביצוע הבדיקה, כולל הנחיות בנוגע לתכנית הבדיקההנוהל •

 רגישות מאד   –בבדיקות של שאריות של מזהמים •

 .  גז  –אוויר היא דוגמה  מורכבת ודורשת טיפול •

 

3 

 

כי אנחנו שומרים על הסביבה ושומרים על בריאות הציבור ? למה  



הכר את הרגולטור ? בדיקותאיזה   
   רישמיותבדיקות   
 

 י רגולטור "שהוגדרו ע – רישמיותבדיקות •

 ( In house)בדיקות פנימית •

 

  מי הרגולטור  ?  

 המשרד להגנת הסביבה  •

•Environmental Protection Agency   USA- EPA  

•NIOSH- National Institute of Occupational Safety & Health  

•USA- OSHA - Occupational Safety & Health Administration  

    ISRAAC-הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  •

 מכון התקנים •

 

 

 

 

 

 

    מה קובע הרגולטור 

 דוגמה מייצגת –איך לדגום •

 שיטת בדיקה מפורטת –איך לבדוק •

 שלא מסכנות את הציבור   –רמות מותרות •

 על מי לסמוך שהתוצאות אמינות   –למי מותר לבדוק •
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? למי מותר לבדוק   

 הלאומית להסמכת מעבדות  הרשות         

 (.  1997 ז"התשנ, חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות)תאגיד שהוקם על פי חוק הנה •

 :ייעוד הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הוא•

בודקים בהרמוניזציה עם העולם לטובת  /קידום האיכות והכשירות המקצועית של גופים מכיילים"  

   ".המדינה ואזרחיה

 מהי הסמכה

פעילויות פיקוח  /כיולים/הסמכה מוגדרת כהכרה רשמית ביכולת המקצועית של ארגון לבצע בדיקות•

הן מהמגזר  , בדיקה וכן גופים בודקים אחרים/ההסמכה זמינה לכל מעבדות הכיול. מסוימים  והתעדות

 .הציבורי והן מהפרטי

, ביקורת, ארגון משמעה הכרה רשמית ביכולת ובכשירות המקצועית של הארגון לבצע בחינההסמכת •

ההסמכה ניתנת לשיטות בדיקה המבוצעות על פי  . בהתאם לצורכי לקוחותיו וכיוליםמדידות , בדיקות

 .  או לשיטות שפותחו על ידי הארגון, מפרטים או מסמכי ייחוס אחרים, תקנים

ההסמכה מאפשרת לארגון להעריך אם הוא מבצע עבודתו בצורה נכונה ובהתאם לאמות מידה  בנוסף •

ההסמכה מספקת לגוף הבודק ולמנהליו כלי ניהולי ושיווקי המבטיח את אמינות התוצאות . בינלאומיות

 . ואת יעילות תפקודו

עובדות אלה מעדיפים גופים רגולטורים וקניינים גדולים בארץ ובעולם להסתמך על ההסמכה  בשל  •

 .  בתהליך ההכרה שלהם בגופים בודקים או בתוצאות שהם מפיקים

ההסמכה מגוף לאומי אובייקטיבי מהווה הכרה רשמית ואסמכתא כבדת משקל לכך שהנהלת  קבלת  •

הארגון נקטה בכל הצעדים הנדרשים להטמעת מערכת ניהול איכות להבטחת איכות הביצוע של  

הוכחה זו עשויה לעמוד לטובת הארגון המוסמך בבתי המשפט ובמגעים  . התעדות/  פיקוחים/ הבדיקות 

 .עם חברות הבטוח
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 אמינולאב
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מעבדה מוסמכת 

להסמכה יש תוקף 

י מבדק תקופתי "חידוש תוקף ע 

תיקוף של שיטות העבודה 

השוואה בין מעבדות 

מכשירים מכוילים 

 (סטנדרטים)שימוש בחומרי ייחוס 

בקרות 

 

http://www.samplingair.co.il/index.php


ותקנים מאושרים לבדיקת ארובהשיטות  -' נספח א  

  בדיקותאיזה? 

 ...  הרבה      

 

 
 

! בדיקות של שאריות מזהמים נדרשות שיטות רגישות   
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באמינולאבעיקרי הבדיקות המבוצעות    

 הסמכה   רישמיתשיטה  טכנולוגיה הבדיקה

 כן  ICP EPA 29  מתכות  

 כן COLD VAPOR EPA 101 כספית

Hydrogen sulfide Titration (color) EPA 11 לא 

 כן Titration (color) EPA 6 דו חמצנית גפרית

sulfuric acid and sulfur dioxide Titration (color) EPA 8 כן 

 כן Ion Chromatography EPA 7A, D תחמוצות חנקן

 כן Ion Chromatography EPA 26 הלוגנים  

 Gas Chromatography  * EPA 25A חומרים נדיפים  

EPA 18 

NIOSH  

OSHA 7 

 כן
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GC (Gas Chromatography)  Principles  
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GC Principles  
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GC Principles 

•  

•  . 

 !!הפרדה של כשישים חומרי ייחוס בו זמנית מאפשרת זיהוי וכימות שלהם בהרצה אחת של דוגמה  
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 GC -בשפופרות ב סולבנטיםבדיקת 
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NIOSH Method 1022 – An Example  
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Desorption solvents – Testing air tubes  
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Thermal Desorption 
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Thermal Desorption 

Thermal Desorption  

• The analytical technique known as thermal desorption (TD) 

provides the ability to measure volatile contaminants in air. This 

technique also provides unique analyses in applications for 

forensics, defense, and general emissions testing.  

• The technique allows analysis of single tubes, real-time air 

samples, and canisters with options for automated analysis. 

Markers has introduced several key technical advances that now 

set the standard for TD instrumentation.  
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Thermal Desorption 

 2019בתחילת  TDתהיה מוכנה לאנליזות בטכנולוגיה של  אמינולאב
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HPLC - כרומטוגרפיה נוזלית   \ IC  

• High Pressure/Performance Liquid Chromatography  ובקיצורHPLC  נוזל בלחץ גבוה כרומטוגרפייתאו   

,  נוזליות בתערובת תרכובותכלומר שיטה המאפשרת זיהוי וכימות , נוזליות תערובותלהפרדת  כרומטוגרפיתשיטה היא •

 (.  קולונה)באמצעות הפרדתן בזרימה במהירויות שונות בצינור אנכי 

•HPLC  בריכוזים נמוכים מאוד, אחת-בבת( גם מאות מרכיבים)נחשבת לשיטה מדויקת שיכולה לאתר מרכיבים רבים 

(.  stationary phase" )פאזה נייחת"הקבוע למקומו ומכונה , בכרומטוגרפיה נוזלית מזרימים את הנוזל על פני חומר אחר•

 (.  mobile phase" )פאזה נעה"התערובת הנוזלית מכונה 

כל אחד ממרכיבי התערובת  . ומשם עוברת בעזרת שאיבה התערובת לפאזה הנעה, התערובת מוזרקת לתא הכניסה •

לכן הפאזה הנחה  . נמשך לפאזה הנחה בעוצמה שונה עקב שוני בתכונות הפיזיקליות או הכימיות"( אנאליט"המכונה )

מרכיבי  , כלומר. ולכן זמן השהות במערכת שונה, מכאן שלכל מרכיב מהירות שונה, מאיטה כל מרכיב במידה שונה

 .  ובכך מופרדים, בזמנים שונים מהקולונההתערובת יוצאים 

.  בעזרת משאבה הקולונהוהפאזה הנעה מוזרמת לתוך , "קולונה"הפאזה הנייחת ארוזה בתוך צינור נוזל אנכי המכונה •

 .מותקן גלאי  הקולונהבקצה 

שתפקידה לאתר את  ( סגולי אולטראהפועל באורכי הגל של אור נראה ואור  ספקטרופוטומטרנפוצה הגלאי הוא בגרסה •

 .בקולונהמכמתת את זמן השהות של החומר המערכת , האנאליטרגע היציאה של 

 .גלאי נוסף נפוץ להפרדה של יונים הוא גלאי של מוליכות•
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Ion Chromatography  
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ICP PRINCIPLE 

Inductive Coupled Plasma  

, חמצן, פחמן, חוץ ממימן)יכול לזהות את רוב היסודות הקיימים  ICP מכשיר •

י  "עג לליטר  "וגם לקבוע כמותית את ריכוזם בתמיסה ביחידות מ( חנקן ופלואור

  Atomic Emission (AE) - פליטה אטומיתמדידת ספקטרום 

הנפלטת כאשר אטום עובר ממצב מעורער למצב   מודד את האנרגיה המכשיר •

העוצמה  . לכל יסוד יש אורכי גל אופייניים. האנרגיה נפלטת בצורת קרינה. יסוד

 .לריכוז בתמיסה של הקרינה הנפלטת נמצאת ביחס ישר 

ניתן גם לבדוק בתמיסה חומצית או  . מתבצעת בתמיסה מימית הומוגניתהבדיקה •

 .  חומצה או בסיס 10%עד  -בסיסית מהולה

המכשיר מסוגל לסרוק ולכמת הרבה מתכות ויסודות בו זמנית ברגישות גבוהה  •

 .מאד
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סריקה של מתכות    
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עקרון לזיהוי ספציפי וסלקטיבי  –פליטה אטומית של מתכות   

 

22 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxh6OA_L_ZAhXEyKQKHRi0D7AQjRx6BAgAEAY&url=http://poozacreations.blogspot.com/2012/03/types-of-emission-and-absorption.html&psig=AOvVaw1PdOx3JnJB_duQB_uCbSMB&ust=1519610205970856


?  במעבדה מכניסת הדוגמה עד לקבלת תוצאה  מה קורה    

 של דוגמאות" מפעל"היא למעשה  אמינולאב•

,  מערכת ממוחשבת  מתוקפת לניהול תהליכים החל משלב הצעת המחיר לאמינולאב•

 ח תוצאות חשבונית ללקוח"דו, ניהול הדוגמה במעבדה , קליטת דוגמה 

 

  
LIMS = Laboratory  Information System 
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 בסיס נתונים וניהול תהליכים  -מתוקפת  לימסמערכת 
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 בדיקה במעבדה  התהליך זרימה של תרשים             

 בדלפק קבלת הדוגמאות   –קליטת  הדוגמאות 

 TO LAB"" בלימסאישור  –קבלת הדוגמאות במעבדה 

,  תיעוד  הפלטים והדפסת קבצי החישוב , ביצוע הבדיקה 

 והדפסתם  בלימסהזנת  התוצאות 

שיש לה  , צ מוודא  ויזואלית שהדוגמה תקינה "ר

סימון מתאים וברור וקורא ומוודא את כל טופס  

 הקליטה המלווה את הדוגמה  

 בלימסאישור התוצאות 

 צ או  ממונה מטעמו"הגשה של העבודה  לאישור ר 

  הלימסי מערכת "חד ערכי ע' הדוגמה מקבלת מס

נקלטת במערכת עם כל הפרטים  , של אמינו לאב

הבדיקות הנדרשות והערות שהלקוח  , המזהים 

 .כולל  מועד שליחת תוצאות ללקוח. ביקש להוסיף

 ללקוח  ( תעודת אנליזה )ח תוצאות "קומפילציה והפקת דו
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תרשים זרימה של התהליך בדיקה במעבדה    

 ללקוח  ( תעודת אנליזה )ח תוצאות "קומפילציה והפקת דו

 (מנהל מעבדה או מנהל טכני) בלימסח "הדו(  אלקטרוני)אישור 

 ח ללקוח"שליחה אלקטרונית של הדו
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 טופס משמורת

27 



  אמינולאב -תעודת אנליזה
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אמינולאב -אנליזהתעודת                
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   אמינולאב -אנליזהתעודת     
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...ככה זה נראה באמת       

 בדיקת עבודות

 קבלת דוגמאות

 צוות המזכירות
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 מ  "בע אמינולאב

 

 08-9303300 פקס•  08-9303333.  טל•  7414001ציונה נס , ויצמן קרית, 1ספיר  פנחס

marketing@aminolab.net   •www.aminolab.net 
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