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 ט"התשע, בטבת ב"כ
 8302 דצמבר 03

666268602  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 80 –מס' תיק                   
 
 ודבכל

 מנכ"ל   -מר אלכסיי רטנר   
 א.פ. בע"מ מעבדות אקולוגיה

 יבנה  ,2ח' הפרת ר
 
 
 

     
 :במעבדה הכרה

 
 .2020  -תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש"ע לפי: 

 

כות תקנות בריאות העם )תקני אי( ולפי 2-חלק ה 2490לפקודת בריאות העם )סמכותי  בתוקף

א. פ. , אני מכיר במעבדות אקולוגיה 2020  -מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש"ע 

בע"מ מיבנה, לביצוע הבדיקות הכימיות של מי קולחין  לעניין התקנות, כמפורט בנספח 

 לתעודה זאת.

 00.22.22תוקף ההכרה הוא עד: 
              

 
 
 

 
 ד"ר אודי קלינר 

 שרותי בריאות הציבור ראשמ"מ 
 משרד הבריאות 
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 נספח לתעודה הכרה למעבדת אקולוגיה בע"מ
 

  00.22.23מיום: 
 

 מעבדות אקולוגיה א.פ.  בע"מ
 3222202, יבנה 2רח' הפרת 

 20002ת.ד 
 

 03-4022229לפון: ט
 03-402229פקס:   

 frederique@labs-eco.comדואר אלקטרוני: 

 
 

 תחום:  בדיקות כימיות במי קולחין
 . 1020  -תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש"ע 

 
 שיטת  הבדיקה / מסמך ישים הפרמטר הנבדק:

SM – Standard Method  

EPA Method 

 BOD SM 5210 B)5צח"ב כללי  )

  COD Merck kit)צח"כ כללי  )

Based on SM 5220 D 

 SM 2540 D (TSS)כלל מוצקים מרחפים 

 SM 4500 NH3 C חנקן אמוניאקלי )אמון(

)סכום אריתמטי  (TN) – חנקן כללי
קן ניטריט  וחנקן של חנקן קיילדל חנ

 ניטרט(

 

 N-Kjeldahl SM 4500-Norg)חנקן קיילדל )

 SM 4500 NO2 –N B (N– 2NOחנקן ניטריט )

 N– 3( NO SM 4500 NO3 –N Bחנקן ניטרט )

 SM 4500 P  B1,B4,C זרחן כללי

 SM 4110 B כלוריד

 SM 2510 B מוליכות חשמלית

 SM 3120 B (Naנתרן )

DO)) SMחמצן מומס  2209  B 
 pH SM 4500 H+ B  -הגבה 

 MBAS SM 5540C  -דטרגנטים אניוניים
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 תחום:  בדיקות כימיות במי קולחין
 . 1020  -תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש"ע 

 
 שיטת  הבדיקה / מסמך ישים הפרמטר הנבדק:

SM – Standard Method  

EPA Method 

 SM 3120 B (B)בורון 

 SM 3120 B (Cr)כרום  

 SM 3120 B (Ni)ניקל 

 SM 3120 B (Se)סלניום 

 SM 3120B (Pb)עופרת 

 SM 3120B (Cd)קדמיום 

 SM 3120B (Znאבץ )

 SM 3120B (Asארסן )

 SM 3120B (Feברזל )
 SM 3120B (Cuנחושת )

 SM 3120B (Mnמנגן )

 SM 3120B (Al) אלומיניום

 SM 3120B (Mo)מוליבדן 

 SM 3120B (Vונדיום )

 SM 3120B (Be)בריליום 

 SM 3120B (Coקובלט )

 SM 3120B (Liליתיום )
 
 

  :המהדורה האחרונה של      *
SM –Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 

  

 : EPAשיטת  **   
 United state environmental protection Agencyשיטה שאישרה הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית  )
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