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29/11/2014 תאריך: לכבוד 
יעקב לבדב - אחראי נכסים ורישוי

מחצבת שפיר בנטוף

שלום רב,

ביצוע בדיקות סביבתיות באזור ישוב הנדון:

10/2014 נילי (יו"ש) בחודש:
10/2014 להלן דו"ח תוצאות בדיקות סביבתיות בחודשים:

(ראה מפה מצורפת): תאור מקומות וחומרים לבדיקות .1

ישוב נילי, בסמוך לתחנת ניטור :PM-10 - אבק מרחף
רציף של ניהול משאב' סביבה.

משך הדגימה - 24 שעות ע"פ דרישת המזמין.

הבדיקות בוצעו ב- 4 נקודות דגימה (ראה מפה מצורפת). אבק שוקע:
ישוב נילי, בסמוך לתחנת ניטור רציף של ניהול משאב' סביבה. נקודה מס. 1:

נקודה דרומית לאורך הכביש. נקודה מס. 2:
נקודה אמצעית לאורך הכביש. נקודה מס. 3:
נקודה צפונית לאורך הכביש. נקודה מס. 4:

1. מצורפת מפת האזור עם סימון נקודות דגימה. הערות:

תאור הבדיקות: .2

 EPA-IO-2 קביעת ריכוז אבק מרחף (גודל החלקיקים מתחת ל- 10 מיקרון) בוצעה לפי שיטת .2.1
בעזרת תחנת HVS (בקר ספיקה) עם ראש פילוג PM-10. שיטת אנליזה - גרבימטריה.

.DDW לתוך דליים תקניים עם מיים ASTM D-1739 בדיקות אבק שוקע בוצעו לפי שיטת .2.2

כללי
חברת מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ מוסמכת לביצוע מעבדת דיגום:
דיגום ע"פ כל השיטות המופיעות בטבלת התוצאות.

לא רכלוונטי תעודות אנליטיות:

לא רכלוונטי מעבדות אנליטיות:

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקות. הערה כללית:

רח' הפרת 2, יבנה. ת.ד. 13337, מיקוד 81227.
טל:  08-9322115, פקס: 08-9322116, נייד:052-2333061,

E-mail :eco_lab2@yahoo.com 

החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה
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טבלת תוצאות בדיקת אבק מרחף (PM-10) בחודש
10/2014

הערות תקן הערות ריכוז חומר זמן תאריך
לתקן סביבתי באוויר שנדגם הדגימה ביצוע
סביבתי הדגימה

מק"ג \ מ"ק מק"ג \ מ"ק HH:mm  
ל- 24 שעות 150 8.6 (PM-10) אבק מרחף 11:18-11:18 21-22/10/2014

1. בדיקת אבק מרחף (PM-10) בוצעה ע"פ תקן של 24 שעות. הערות:
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טבלת תוצאות מרכזת של בדיקות אבק שוקע בחודשים
10/2014

הערות תקן ריכוז חומר זמן תאריכי נקודת
לתקן סביבתי באוויר שבדק הדגימה דגימה דגימה
סביבתי  

מק"ג \ מ"ק טון\קמ"ר\חודש יממות מס. 
----- ----- 1.09 אבק אורגני 30 30/09-30/10/14 1
----- ----- 1.17 אבק מסיס

----- ----- 5.85 אבק בילתי מסיס

30 יום 20 8.11 כלל אבק שוקע

----- ----- 0.98 אבק אורגני 30 30/09-30/10/14 2
----- ----- 1.08 אבק מסיס

----- ----- 7.10 אבק בילתי מסיס

30 יום 20 9.16 כלל אבק שוקע

----- ----- 1.15 אבק אורגני 30 30/09-30/10/14 3
----- ----- 1.02 אבק מסיס

----- ----- 6.94 אבק בילתי מסיס

30 יום 20 9.11 כלל אבק שוקע

----- ----- 1.29 אבק אורגני 30 30/09-30/10/14 4
----- ----- 1.05 אבק מסיס

----- ----- 7.28 אבק בילתי מסיס

30 יום 20 9.62 כלל אבק שוקע
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.(PM-10) קביעת ריכוז אבק מרחף

21-22/10/2014 תאריך ביצוע הדגימה:…………………………

11:18-11:18 זמן הדגימה:…………………………………...

27 תחנת HVS מס.:………………………………

1,440 זמן הדגימה (דקות):……………………………

1,598 נפח אוויר הנדגם (מ"ק, תנים תקניים):…………

HVS-226/14 פילטר מס':…………………………………….

8.0482 משקל הפילטר טרה - לפני הדגימה (גר'):………

8.0619 משקל הפילטר ברוטו - אחרי הדגימה (גר'):……

משקל אבק הנאסף במהלך הדגימה (גר'):………0.0137

תוצאות הבדיקה.

הערות תקן ריכוז תכולה מזהם

סביבתי באוויר בדוגמה שנבדק

מק"ג \ מ"ק מק"ג \ מ"ק מק"ג \ דוגמה

24 שעות דגימה 150 8.6 13,700 (PM-10) אבק מרחף
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אבק שוקע
נקודה מס.  1

תחנת ניטור רציף

אבק שוקע
נקודה מס. 2

אבק שוקע
נקודה מס. 3

אבק שוקע
נקודה מס. 4

אבק מרחף
PM-10

נילי
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