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 כללי:

 סי. אר. קאסטינג ביצעה חברת המבדקה הכימית בע"מ בדיקות במפעל  .5.יך בתאר
  הבדיקות הוזמנו על ידי המפעל.. משגב -באזה"ת תרדיון 

על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כמעבדת  הוסמכהחברת המבדקה הכימית בע"מ 
היקף הסמכת החברה מפורט באתר הרשות  . - 5ISOדיגום ואנליזה על פי תקן 

 הלאומית להסמכת מעבדות

 :מטרת הבדיקות

באמצעות צינור פיטו . EPA-2על פי שיטה  – קביעת נתוני זרימה וספיקות בארובה .1
 ומנומטר נטוי

  EPA-4ו EPA-3Aעל פי שיטה  – וטמפרטורת הגז הנפלטקביעת הרכב הגז  .2
דיגום באמצעות  – EPA- 25aעל פי שיטה  – (TOCסך חומרים אורגניים )ריכוז  קביעת .3

 .F.I.Dאנלייזר מסוג 
 דיגום באמצעות אנלייזר -EPA-7Eעל פי שיטה  NOxריכוז קביעת  .4
 דיגום באמצעות אנלייזר – EPA-10על פי שיטה  Coקביעת ריכוז  .5
 דיגום באמצעות אנלייזר -EPA-6Cעל פי שיטה  Soxקביעת ריכוז  .6
דיגום באמצעות מערכת שאיבה  -EPA- 5קביעת ריכוז חומר חלקיקי על פי שיטה  .7

 איזוקנטית.

 יטות הדיגום:ש

הינן שיטות המקובלות על ידי  על פיהן התבצעו הבדיקות, והאנליזה שיטות הדיגוםכל  
-המשרד להגנת הסביבה ובוצעו בהתאם לתקן הישראלי המקובל וכן בהתאם לשיטות ה

USEPA .בהתאם לדרישות  , טרם הבדיקה,ציוד הבדיקה כויל ואומת וגופים מוכרים נוספים
 כל חישובי הבדיקה התבצעו בהתאם לנדרש בתקן והינם מוצגים בהמשך דוח זה.  .התקן

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 :ות נוספותהער

 קובע עמידה או עמידה בתקנים הרלבנטיים הדוח אינו 

 

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

 .שנבדק תהליך או מערכת, לפריט אישור מהווה ההסמכה ואין הארגון שערך
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הערות הבודק. א
שינויים בשיטת הבדיקה. 1

הערות אחרות. 2

הערות המפעל. ב

PRE BRUNNER - 194637- אר קסטינג .סי

תוצאות הבדיקה - 2-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה

.ידי רכז המחוז-והאם השינוי אושר על, יש לציין כל שינוי שבוצע בשיטת הבדיקה התקנית עם הנימוקים לשינוי
.במקרה של שינוי במערכת הדגימה יש לצרף שרטוט שלה
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טבלת תוצאות. ג

:מבצע הדיגום 

ספיקה

מספר 
ארובה

פירוט המתקנים
עובדים 
בו זמנית

' טמפ
בארובה

תכולת 
המים 

בארובה 
אחוז )

(נפחי

שיטת האנליזהשיטת הדגימההמזהם
קבוצת סיווג

(TA-LUFT 2002פ "ע)
אחוז חמצן 

נמדד
אחוז 

לנירמול
ריכוז 

מנורמל
קצב פליטה

תנאים 
מנורמלים

##C%%ת"מק/ג"מppm%שעה/ת"מקשעה/ג"קת"מק/ג"מ

194637PRE BRUNNER+1482.44חלקיקיםEPA 5EPA 5 - Gravimetric-173.419-0.0102828.8-לא נדרש

194637PRE BRUNNER+1482.44 חנקן -NOX - AnalyzerEPA 7EGas Analyzer0.0962828.8-לא נדרש1733.87316.49 4' חומרים אנאורגנים גזיים קב

194637PRE BRUNNER+1482.44 פחמן -COEPA 10EPA 10 - Gas Analyzer-1729.16323.320.0822828.8-לא נדרש

194637PRE BRUNNER+1482.44TOCEPA 25AEPA 25A - FID Analyzer-1761.937112.800.1752828.8-לא נדרש

           

המפעל :יוזם הדיגום 

:הערות 

:פקס 

avishays@ct-lab.co.il:מייל

אסף ארגוב אבישי שביט 

274285: מספר מפעל 

צפון: מחוז 

: טלפון 

: פקס 

: מייל 

אבישי שביט : ראש צוות 

אסף ארגוב  : 1איש צוות 

 : 2איש צוות 

ריכוז

PRE BRUNNER - 194637- אר קסטינג .סי
תוצאות הבדיקה - 1-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה

ריכוזיםדיגום ואנליזההמתקנים המחוברים לארובה

אר קסטינג.סי: שם המפעל 

תעשייה משגב.א: כתובת המפעל 

יפתח שרון : שם איש קשר במפעל 

ס"ממונה איכו: תפקיד 

החברה הבודקת. בפרטי המפעל. א

מ"המבדקה הכימית בע: שם החברה 

קיבוץ בית העמק: כתובת מלאה 

04-8569856: טלפון 
רשימת 

צוות 
דוגמים
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נתוני סביבה. ג
תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה- ' נספח ה26.7[C]טמפרטורה . 1

(המשך)תוצאות הבדיקה  - 3-ה62[%]אחוז לחות יחסית . 2

28.88[כספית' אינץ]לחץ ברומטרי . 3

תיאור מיקום הבדיקה. ד
2[קטרים]גובה ההפרעה האחרונה במורד פתח הדיגום . 1
2[קטרים]גובה ההפרעה האחרונה במעלה פתח הדיגום . 2
2מספר פתחי דיגום. 3
משטחאחר/חצובה/משטח/מסילה. 4

פרופיל הבדיקה. ה

טרברס' מספתח דיגום
עומק בחתך 

הדגימה
DPשורש DP'טמפ

לחץ סטטי 
בארובה

##cmCmm H2Omm H2Omm H2O
112.520411.0-6
124.220411.0-6
137.420411.0-6
1411.220411.0-6
1515.820411.0-6
1622.420411.0-6
1740.620411.0-6
1847.320411.0-6
1951.820411.0-6
11055.620411.0-6
11158.820411.0-6
11260.520411.0-6
212.520411.0-6
224.220411.0-6
237.420411.0-6
2411.220411.0-6
2515.820411.0-6
2622.420411.0-6
2740.620411.0-6
2847.320411.0-6
2951.820411.0-6
21055.620411.0-6
21158.820411.0-6
21260.520411.0-6

204.001.001.00-6.00

פרופיל המהירויות בארובה. 1

0.515['אינצ]קוטר נחיר אופטימלי 0.63[מטר]קוטר ארובה אקוויולנטי 

0.491['אינצ] קוטר נחיר שנבחר16[מ"ס] 'אורך הפלאנצ

37.805קבוע איזוקינטי7%[%]אחוז לחות משוערת 

ממוצע

PRE BRUNNER - 194637- אר קסטינג .סי
תוצאות הבדיקה - 3-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה
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טבלת נתוני הבדיקה. 2

מספר
נקודת

הדגימה

עומק
בחתך

הדגימה

זמן 
הדגימה

DGM 
קריאת

וואקום
'טמפ

בארובה
∆P∆H

' טמפ
הפרוב

הגז' טמפ
DGM-ב

' טמפ
בפילטר

של הגז' טמפ
ביציאה

ר'מהאימפינג
האחרון

0cm041.074inHgCmmH2OmmH2OCCCC

12.52-31621411213212114

24.2214-31631411203212214

37.4346-31641411213212114

411.1518-31341441233312314

515.7510-31361441223312215

622.42812-31411431223312215

740.57214-31421431213412115

847.2516-31401431203412216

951.84918-31411431233412416

1055.56620-31381441213412216

1158.77922-31411431243412216

1260.524-31541421213612117

132.526-31551421223512217

144.22128-31611411233512117

157.43430-31481431223512017

1611.15132-31491431213512117

1715.7534-31511421233512317

1822.42836-31521421223512317

1940.57238-31401431223512218

2047.2540-31411441233612118

2151.84942-31421431233612318

2255.56644-31551421233612019

2358.77946-31511421193611919

2460.54842.023-31481431193611820

-3.00147.881.0042.58121.7134.42121.5016.50

אחוז איזוקינטיות

PRE BRUNNER - 194637- אר קסטינג .סי

ממוצע

(המשך)תוצאות הבדיקה  - 4-ה, 3-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה

92.43
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פרמטרי פליטה לחישוב. ו

Md=0.44*CO2+0.32*O2+0.28*N2+(0.28*CO/10000)EPA 1-4 Isokintic/Non-Isokinetic:משקל מולקולרי יבש (א)

CO2O2N2COMd

[%][%][%][PPM][gr/mol]

3.951779.05329.31

Ms=Md(1-Bws)+18.0*BwsEPA 1-4 Isokintic/Non-Isokinetic:משקל מולרי של גז בארובה על בסיס רטוב (ב)

BwsMdMs

[%][gr/mol][gr/mol]

0.02429.3129.04

Vwc(std)=K1(Vf-Vi)EPA 1-4 Isokintic:נפח אדי מים מעובים (ג)

VfViK1Vwc(std)

[ml][ml][m3/ml][scm]

2052000.001240.01

Silica Gel:Vws(std)=K2(Wf-Wi)EPA 1-4 Isokinticנפח אדי מים שנאספו ב  (ד)

WfWiK2Vwsg(std)

[gr][gr][m3/gr][scm]

213.88202.390.001240.01

Vm(std)=Vm*Y(Pm*Tstd)/(Pstd*Tm)EPA 1-4 Isokintic:נפח גז נדגם במודד גז יבש מתוקן לתנאים סטנדרטים (ה)

VmPmTmIIYTstdPstdVm(std)

[m3][mm Hg][0K]-[0K][mm Hg][scm]

0.949737.153071.0022737600.82

Bws=(Vwc(std)+Vwsg(std))/(Vwc(std)+Vwsg(std)+Vm(std))EPA 1-4 Isokinticתכולת לחות של גזי הפליטה (ו)

Vwc(std)Vwsg(std)Vm(std)BwsBws

[scm][scm][scm][scm][%]

0.00620.01420.8190.022.44

Kp*Cp*((sqrtDP)*SQRT(TsII/(Ps*Ms)))EPA 1-4 Isokintic/Non-Isokinetic:ממוצע מהירות גז בארובה (ז)

KpCpSQRT(DP)MsPsTsIIVs

--[mm H2O]1/2[gr/mol][mm Hg][0K][m/sec]

34.960.841.0029.04733.11420.884.13

A*Vs*60EPA 1-4 Isokintic/Non-Isokinetic:ספיקה בתנאי ארובה (ח)

AVsQa

[m2][m/sec][Acm/min]

0.314.1377.23

Vs*A*(Tstd/TsII)*(Ps/Pstd)EPA 1-4 Isokintic/Non-Isokinetic*(Bws-1)*3600(תנאים סטנדרטים)ספיקה ממוצעת של גז יבש בארובה  (ט)

BwsVsATstdPsPstdTsIIQstd

[%][m/sec][m2][0K][mm Hg][mm Hg][0K][scm/hr]

0.024.130.31273.00733.11760.00420.882828.78

PRE BRUNNER - 194637- אר קסטינג .סי
חישובים - 8-ה, 7-ה, 6-ה, 5-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה

8/20
ת   " www.ct-lab.co.il | Chemical Testing Lab

ת    ,2511500 |  .972-4-9111830. +T |  .972-4-9111833 + |Kibbutz Beit Haemek, 2511500 ,Israel



  9701T  |    :02  |    01.11.2017: ת

PRE BRUNNER - 194637- אר קסטינג .סי
חישובים - 8-ה, 7-ה, 6-ה, 5-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה

EPA 5 Isokintic(60*Vs*An*t*Ps)/(TsII*((constK4*Vlc)+((Vm*Y)/TmII)*((Pbar*25.4)+(DH/13.6)))*100):אחוז איזוקנטיות בבדיקה (י)

K4TsIIΔHVm(total)PsVsAntBwsI

-[0K][mm H2O][scm][mm Hg][m/sec][m2][min][%]%

0.003454420.8842.580.95733.114.130.000122482.43692.43

PbarVlcTmII

[mmHg][ml][0K]

733.5516.49307.42

EPA 1-4 Isokintic:קוטר נחיר אופטימאלי (יא)

PsPmTsITmIMs(est)ΔPBsDnDn

[mm Hg][mm Hg][0K][0K][gr/mol][mm H2O][%][mm][Inch]

733.11737.15477.00306.0028.521.000.0713.0880.515

EPA 1-4 Isokintic:(K)קבוע איזוקנטי  (יב)

DnΔH@CpBsMdMs(est)PsPm

[in][in H2O][%][gr/mol][gr/mol][mm Hg][mm Hg]

0.4911.930.840.0729.3128.52733.11737.15

TmITsITmIITsIIבדיקה. פרופמקדים. פרופ

[0K][0K][0K][0K]--

306.00477.00307.42420.8837.8146.53

EPA 5/EPA 5Aריכוז החלקיקים בפליטה

MnVmstdריכוזאי וודאות %ריכוז מנורמלריכוז

grm3mg/m3mg/m3%mg/m3

0.455 (-/+) 13.303.42לא נדרש0.00280.823.42

EPA 5/EPA 5Aקצב פליטת החלקיקים

MnQstdVmstdקצב פליטה

grm3/hrm3Kg/hr

0.00282828.780.820.01

NoxEPA 7Eריכוז 

ריכוזאי וודאות %קצב פליטהריכוז מנורמלריכוז

mg/m3mg/m3Kg/hr%mg/m3

3.844 (-/+) 0.1011.3533.87לא נדרש33.87

COEPA 10ריכוז 

ריכוזאי וודאות %קצב פליטהריכוז מנורמלריכוז

mg/m3mg/m3Kg/hr%mg/m3

3.315 (-/+) 0.0811.3729.16לא נדרש29.16

אי וודאות %

12.96%

K בדיקה פרופיל מקדים
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PRE BRUNNER - 194637- אר קסטינג .סי
חישובים - 8-ה, 7-ה, 6-ה, 5-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה

TOCEPA 25Aריכוז 

 FID Readingשעהדיגום' נק
as Propane

TOC as
25A Carbon

TOC as
25A Carbon

TOC as
25A Carbon 

(DRY)
אי ודאותאי וודאות %קצב פליטהריכוז מנורמל

תוצאה

#Timeppmppmmg/SCMmg/DSCMmg/m3Kg/hr%mg/m3

2.266 (-/+) 0.134.9845.46לא נדרש110:5327.6082.8044.3645.46

2.283 (-/+) 0.134.9845.79לא נדרש210:5327.8083.4044.6845.79

2.48 (-/+) 0.144.9849.75לא נדרש310:5330.2090.6048.5449.75

2.611 (-/+) 0.154.9852.38לא נדרש410:5331.8095.4051.1152.38

2.398 (-/+) 0.144.9848.10לא נדרש510:5329.2087.6046.9348.10

2.398 (-/+) 0.144.9848.10לא נדרש610:5329.2087.6046.9348.10

2.595 (-/+) 0.154.9852.05לא נדרש710:5331.6094.8050.7952.05

2.726 (-/+) 0.154.9854.69לא נדרש810:5333.2099.6053.3654.69

2.825 (-/+) 0.164.9856.67לא נדרש910:5334.40103.2055.2956.67

2.989 (-/+) 0.174.9859.96לא נדרש1010:5336.40109.2058.5059.96

3.038 (-/+) 0.174.9860.95לא נדרש1110:5337.00111.0059.4660.95

3.071 (-/+) 0.174.9861.61לא נדרש1210:5337.40112.2060.1161.61

3.202 (-/+) 0.184.9864.24לא נדרש1310:5339.00117.0062.6864.24

3.252 (-/+) 0.184.9865.23לא נדרש1410:5339.60118.8063.6465.23

3.383 (-/+) 0.194.9867.87לא נדרש1510:5341.20123.6066.2167.87

3.498 (-/+) 0.204.9870.17לא נדרש1610:5342.60127.8068.4670.17

3.514 (-/+) 0.204.9870.50לא נדרש1710:5342.80128.4068.7970.50

3.596 (-/+) 0.204.9872.15לא נדרש1810:5343.80131.4070.3972.15

3.629 (-/+) 0.214.9872.81לא נדרש1910:5344.20132.6071.0472.81

3.646 (-/+) 0.214.9873.14לא נדרש2010:5344.40133.2071.3673.14

3.695 (-/+) 0.214.9874.13לא נדרש2110:5345.00135.0072.3274.13

3.531 (-/+) 0.204.9870.83לא נדרש2210:5343.00129.0069.1170.83

3.514 (-/+) 0.204.9870.50לא נדרש2310:5342.80128.4068.7970.50

3.449 (-/+) 0.204.9869.19לא נדרש2410:5342.00126.0067.5069.19

3.399 (-/+) 0.194.9868.20לא נדרש2510:5341.40124.2066.5468.20

3.334 (-/+) 0.194.9866.88לא נדרש2610:5340.60121.8065.2566.88

3.284 (-/+) 0.194.9865.89לא נדרש2710:5340.00120.0064.2965.89

3.284 (-/+) 0.194.9865.89לא נדרש2810:5340.00120.0064.2965.89

3.005 (-/+) 0.174.9860.29לא נדרש2910:5336.60109.8058.8260.29

2.726 (-/+) 0.154.9854.69לא נדרש3010:5333.2099.6053.3654.69

37.60112.8060.4361.94-0.184.9861.94 (+/-) 3.087 ממוצע
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פרטי המכשיר. 1
HORIBAיצרן

 PG-350דגם

5000-000-024ד"מס

פרטי גזי הכיול. 2
O2ריכוז בבלון COי  NOXריכוז בבלון SO2ריכוז בבלון תוקף בלון גליל' מסריכוזים

M20.11.254034001980-5ערכים גבוהים 

M20.11.25202.1201.150.310-4ערכי ביניים 

ZERO2-A14.11.2500020.87

אימות סוף יום. 4אימות תחילת יום. 3
לא תקין /תקיןאחוז סטייהערך באנלייזרלא תקין /תקיןSPANR.T (SEC) 95%לא תקין /תקיןאחוז סטייהערך באנלייזרערך בגלילסוג גז

ערכים גבוהים
NOX4004010.3תקין4010.3תקין380תקין

CO1981990.5תקין1980.0תקין188.1תקין

O200.21.0תקין0.21.0תקין0תקין

ערכי ביניים
NOX201.12010.0תקין2000.5תקין

CO50.3149.90.8תקין49.81.0תקין

O200.030.02תקין0.040.2תקין

ZERO

NOX00.40.1תקין0.21.0תקין

CO00.30.2תקין0.31.4תקין

O220.8720.90.1תקין20.90.0תקין

.יש לבחור את הערך הקרוב יותר לערכים שנראו בארובה.  ובאמצעות ערכים גבוהים או ערכי בינייםZEROמספיק לוודא כיול סופי עם : הערה 

PRE BRUNNER - 29.5.2018- אר קסטינג .סי

ח אימות אנלייזר גזים"דו
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פרטי המכשיר. 1
SK-Elektronikיצרן
PTדגם
5000-000-001ד"מס

פרטי גזי הכיול. 2
ריכוז מדודריכוז בבלוןתוקף בלון מספר גלילריכוזים

P-414.11.2580.15380.1ערכים גבוהים 

-P-514.11.12540.1ערכי ביניים 

-2019.53-נובP-3ערכים נמוכים

ZEROA-213.11.2500.4

אימות סוף יום. 4אימות תחילת יום. 3
לא תקין /תקיןאחוז סטייהערך באנלייזרלא תקין /תקיןSPANR.T (SEC) 95%לא תקין /תקיןאחוז סטייהערך באנלייזרערך בגליל

ערכים גבוהים

תקין80.10.1תקין76.1תקין80.153800.2

ערכי ביניים

תקין39.71.0תקין38.1תקין40.139.341.9

ערכים נמוכים

תקין19.31.2תקין18.6תקין19.5319.21.7

ZERO

תקין0.20.2תקין0.0תקין00.60.7

PRE BRUNNER - 29.5.2018- אר קסטינג .סי

FIDח אימות אנלייזר "דו
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סף עליון סף תחתון  תוקף כיול דגםיצרן ד"מסציוד 

1/20180mmHg240mmHgאימות 5000-000-011APEXXC527Vבקרה

--5000-000-013APEX76911.10.18פרוב

004-002-1FUGI-1.10.180mm150mmקליבר

5000-000-006LUTRONLM 90001.9.2025.8inHg32.48inHgשעון לחץ ברומטרי

--5000-000-009APEXSB2MV1.10.18(קופסה חמה)תנור 

5000-000-028KIMOMP 210M1.8.18(-)2500Pa(+)2500Pa(KIMO)מנומטר 

------מד זווית 

5000-000-006.1LUTRONLM 90001.9.200C50C(סביבה)' מד טמפ

5000-000-006.2LUTRONLM 90001.9.2001(סביבה)מד לחות 

5000-000-027KIMOKIGAZ 210 PRO1.10.180PPM8000PPMאנלייזר גזים 

7/20180.2Liter4Literאימות VOST5000-000-007APEXXC62CVבקרת 

F.I.D Analayzer5000-000-001SK-ELEKTRONICSK-ELEKTRONIC0.01100000כיול תפעולי

PRE BRUNNER - 194637- אר קסטינג .סי

תיעוד מכשירים - 9-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה
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SO-0010מספר הזמנה 

:תפקיד:שם המפקח

צפון: מחוז: טלפוןתעשייה משגב.א:כתובת

כן

מספר המפעל 

:7הנדגם

:שם הדוגם
אבישי שביט 
אסף ארגוב 

מספר זיהוי הדגימה
תאריך הדיגום 
ושעת התחלה 
וסיום הדיגום

תנאי אחסון 
¹ושימור הדוגמא

מזהם נדגם 
לאנליזה

חומר סופחשיטת הדיגום
 שם מכין המארז וזמן  2סוג המארז

הכנתו לפני היציאה 
לדיגום

אבישי שביטר'אימפינגEPA 5 - Gravimetricחלקיקיםסביבה29.5.2018

12:00:00אטוםNOX - AnalyzerGas Analyzer- חנקן 10:5311:55

אבישי שביטפילטרEPA 5 - Gravimetricחלקיקיםסביבה29.5.2018

12:00:00אטוםNOX - AnalyzerGas Analyzer- חנקן 10:5311:55

אבישי שביטפרובEPA 5 - Gravimetricחלקיקים-29.5.2018

12:00:00אטוםNOX - AnalyzerGas Analyzer- חנקן 10:5311:55

שם מוסר הדגימה 
וחתימה

שעת העברת 
הדגימה

סביבהסבטה14:3029/05/2018אבישי שביט

PRE BRUNNER - 194637- אר קסטינג .סי

טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת - 11-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה

(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 

SF0070זכוכית

פרטי המפעל והמפקח. 1
:חתימה רכז תעשייה איגודגיא סילפן

0

לא /  כן  ?   האם נכח מפקח בזמן הדיגום

274285

-

194637 :7מספר  לארובה הנדגמת

פרטי חברת הדיגום וצוות הדוגמים: דיגום. 2

פרטי הדגימה

S0075H2O

קיבוץ בית העמק : כתובתמ"המבדקה הכימית בע: שם החברה הדוגמת
(י כל אחד מהמשתתפים בדיגום"למילוי ע)צוות הדיגום  

:חתימה:טלפון:תפקיד

5000-000-013

050-7879443ראש צוות בכיר 
ראש צוות בכיר 

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

.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

052-3682359
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שם מוסר הדגימה 
וחתימה

שעת העברת 
הדגימה

ת  ת  ת :ת  ת  :ת 

ת   

S0075

SF0070

5000-000-013

(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 

PRE BRUNNER - 194637- אר קסטינג .סי

טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת - 11-תוצאות בדיקת מזהמי אויר בארובה ה- ' נספח ה

:תת. : ת:    

י : י. 5 יצ   י )פ  י"י 3(י  

ת :    ":

ת ת : ת  " :ArielaK@c-lab.co.il

14:30 29/05/2018

GRAVי30.5.19

GRAVי30.5.20

ת ת    ת  

GRAVי30.5.18

17/20
ת   " www.ct-lab.co.il | Chemical Testing Lab

ת    ,2511500 |  .972-4-9111830. +T |  .972-4-9111833 + |Kibbutz Beit Haemek, 2511500 ,Israel










