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  אנאורגאנייםחומרים   .5.1

  
ריכוז מירבי  יחידות שם החומר

 מותר
 תוצאה

 Arsen  - As  μg/L  50 <MQL ארסן
  Barium - Ba μg/L 1,000 13.1 בריום

 Mercury - Hg μg/L 1 <MQL כספית
 Chromium - Cr μg/L 50 <MQL כרום
 Nickel - Ni μg/L 50 <MQL ניקל
 Selenium - Se μg/L 10 <5 סלניום
 Lead - Pb μg/L 10 <MQL עופרת
 Cyanide - Cn μg/L 50 <MQL ציאניד
 Cadmium - Cd μg/L 5 <MQL קדמיום
 Silver - Ag μg/L 10 <MQL כסף

 Fluoride - F mg/L 1.4 0.63 פלואוריד
 Nitrate – NO3 mg/L 70 1.8  חנקה
  MQL>  לא ישים Nitrite – NO2 mg/L  חנקית

  
  
  

  
  VOC –תרכובות אורגניות נדיפות   .5.2

  
ריכוז מירבי  יחידות שם החומר

 מותר
 תוצאה

 Benzene   μg/L 10.0 <MQL  בנזן
 Benzo (a) pirene μg/L 0.7 <MQL    פירן(a)בנזו 

 Dichlorobenzene (1,2) μg/L 1000.0 <MQL דיכלורובנזן
 Dichlorobenzene (1,4) μg/L 300.0 <MQL דיכלורובנזן
 Dichloroethane 1,2 μg/L 5.0 <MQL דיכלורואתן
 Dichloroethylen 1,1 μg/L 30.0 <MQL דיכלורואתילן
 Dichloroethylen 1,2 μg/L 100.0 <MQL דיכלורואתילן
 Trichloroethane 1,1,1  μg/L 200.0 <MQL טריכלורואתן
 Trichloroethylene   μg/L 50.0 <MQL טריכלורואתילן
 Tetrachloroethylene   μg/L 40.0 <MQL טטראכלוראתילן
 Chloroform μg/L 100.0 <MQL כלורופורם

 Carbon Tetrachloride μg/L 5.0 <MQL   טטראכלוריפחמן
 Formaldehid μg/L 900.0  <MQL  פורמאלדהיד
 Toluene μg/L 700.0  <MQL  טולואן
 Xylene μg/L 1000.0  <MQL  כסילן
 Styrene μg/L 50.0  <MQL  סטירן

  
  
  
  



 

 

  קבוצת חומרי הדברה  .5.3
  

ריכוז מירבי  יחידות שם החומר
 מותר

 תוצאה

 Ethylene Di Bromide μg/L 0.05 <MQL  ברומידאתילן די
 Lindane μg/L 2.00 <MQL לינדן

 Alachlor μg/L 20.00 <MQL אלאכלור
 Heptachlor μg/L 0.40 <MQL הפטאכלור
 Chlordane μg/L 2.00 <MQL כלורדן

 Methoxychlor μg/L 20.00 <MQL מתוקסיכלור
 Endrin μg/L 2.00 <MQL אנדרין
 Atrazine μg/L 2.00 <MQL אטרזין

 Dibromo-3-Chloropropanμg/L 1.00 <MQL 1,2 דיברומוכלורופרופאן

  ומרים בעלי השפעה אורגנולפטית ח .5.4

  
ריכוז מירבי  יחידות שם החומר

 מותר
 תוצאה

 Zinc - Zn μg/L  5,000 <MQL אבץ
 Iron - Fe μg/L  1,000 <MQL ברזל
 Sulphates – SO4 mg/L 437.5 46.8 גופרה

 Total Solids mg/L 1500 277 כלל מוצקים
 Chloride - Cl mg/L 600 63.4 כלורידים
 Detergents mg/L 1 <MQL דטרגנטים
 Copper - Cu μg/L 1,400 <MQL נחושת
 Magnesium - Mg mg/L 150 6.7 מגנזיום
 Manganese - Mn μg/L 500 <MQL מנגן
 35.8 לא ישים Calcium - Ca mg/L סידן
 Phenols – C6HOH μg/L 2 <MQL פנול
 117 לא ישים Hardness– CaCO3  mg/L  קשיות
  Conductivity   uS/cm   463  מוליכות
  Turbidity NTU 1  0.21  עכירות
  MQL>  לא ישים NH3-N mg/L  אמוניה
  40.6  לא ישים Sodium - Na mg/L  נתרן
  1.7  לא ישים Potassium - K mg/L  אשלגן

  Aluminium - Al μg/L 200  20.1  אלומיניום

  Co/Pt 15  <MQL   צבע
  60.4  לא ישים Alkalinity – CaCO3 mg/L  אלקליות
  pH   9.5  8.42  הגבה

* MQL- שניתן לכימות בשיטה אנליטית ,  הריכוז המינימאלי. 
  
  
ידי משרד -כביר המוכרת על-המעבדה לבריאות הציבור אבוי " בוצעו עאנליזותה  .א

  .  וסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מהבריאות וכן
  
  .י דוגם מוסמך מטעם המעבדה"הדיגום בוצע ע  .ב
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