
10/04/2016 תאריך:

P-149/16 תוכנית לביצוע בדיקות מס.
פרטי החברה הבודקת: .1

שם החברה:………………………מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ.

מיקוד 81227. יבנה. ת.ד. 13337, ,2 הפרת כתובת דואר:………………………רח'

טלפון:………………………………08-9322115.

פקס:………………………………08-9322116.

.052-2333061 נייד:………………………………

מנכ"ל; - שמות אנשי הצוות:…………………אלכסיי רטנר
מנהל טכני \ ראש צוות דיגום; - אלכסיי סמירנוב

מנהל תפעול \ ראש צוות דיגום; - ויקטור שור
מנהל תחום LDAR וריח \ ראש צוות דיגום; - מיכאל אורייבסקי

קונסטנטין קיריצנקו - בודק \ ראש צוות דיגום;
- בודק \ ראש צוות דיגום; ולדימיר סבירידנקו

בודק \ ראש צוות דיגום;  - אלכסנדר קלף
בודק \ ראש צוות דיגום;  - סלבה פוליק

בודק. - אלכסנדר דמנט
בודק. - ורטן שורויאנץ

- בודק. אנדריי אוסטימנקו
בודק. - מיכאל מלניצ'נקו

בודק. - יאן פורצלן
עוזר בודק. - מקסים טומרוב

עוזר בודק. - סרגיי קוש
עוזר בודק. - אולג פרנס

תאריך לביצוע בדיקות המתוכנן:……בתאום עם הלקוח.

בשעות הבוקר. - שעות ביצוע הבדיקות:………………התחלה

המפעל - כללי: .2

שם מפעל:…………………………גלידות שטראוס בע"מ

24122 עכו ,2288 כתובת מלא:………………………ת.ד.

מנהל בטיחות ואיכות סביבה - אחראי במפעל:……………………אבנר שמיאן

04-9977792 טלפון:………………………………052-8288266 \

פקס:………………………………04-9551107

הגדרת המפעל:……………………מפעל מזון

דוד קיטור תהליכי יצור במפעל:………………ייצור קיטור וחום, .3

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 נתוני ארובות: .4

הערות ניטור מכשירי מתקני המתקנים המחוברים      פרמטרי ארובה             פרמטרי ארובה        פרמטרי פליטה ארובה שם שלב

טיפול  הייצור          לארובה           משוערים

מס.

תאריך סוג טמפרטורה תכולת קצב שם החומר קוטר \ מידות גובה, מחוברים פרוט

כיול  המיים, החתך  פליטה בו זמנית המתקנים

אחרון o C % ק"ג לשעה מ' מ'

סוג הדלק אין  אין כ- 150-250 כ- 5-10 ----- סה"כ חלקיקים 0.35 כ- 25 1 דוד 1 יצור

מזוט   ----- SO2 קיטור  ארובת קיטור

 ----- NOx דוד   

 (CO כולל) גזי שריפה קיטור 

----- פרמטרי זרימת הגז (מזוט) 
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טבלת נתוני בדיקה: .5

נימוקים לבחירת השיטה שיטת שיטות המזהם האם קיים מספר מרחק מרחק ארובה

ואופן הדיגום אנליזה הבדיקה משטח/ פתחי מהפרעה מהפרעה

המועצות המועצות מסילה/חצובה דגימה עליונה תחתונה

אחר    (פלנצ'ים) (בקטרים) (בקטרים) מס.

מעבדות אקולוגיה Grav. EPA-5/17 סה"כ חלקיקים כניסה ישירה 1 יותר מ- 2 כ- 6 1

מעבדות אקולוגיה Titration EPA-6 SO2 דולחן   

אמינולאב IC EPA-7d NOx דגימה  

מעבדות אקולוגיה Analyser EPA-3a גזי שריפה   

מעבדות אקולוגיה ------- EPA-1, 2, 4 פרמטרי זרימת הגז   

1. על המזמין לדאוג להכנת פתחי דגימה תקניים בארובות,  גישה בטיחותית אל פתחי  הערות:
    הדגימה ופעילות סדירה ורצופה במתקני יצור הקשורים לארובות במהלך ביצוע הבדיקות.

2. חברת מעבדות אקולוגיה פועלת ע"פ מערכת איכות של לתקן ISO-17025 ומוסמכת 
    לביצוע דיגום ע"פ השיטות המופיעות בטבלה ע"י הרשות להסמכת מעבדות.

3. מעבדת אמינולאב פועלת ע"פ מערכת איכות של לתקן ISO-17025 ומוסמכת 
    לביצוע  אנליזות ל- NOX ע"י הרשות להסמכת מעבדות.
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מיכשור הבדיקה: .6

הערות תאריך כיול סף דיוק סוג \ דגם פרוט

אחרון  המדידה של המכשיר  המכשיר

11/2015 0.001 L 0.001 L APEX- 623 מערכת דגימה

לספיקות קטנות

ו- VOST בארובות 

11/2015 0.2 L 0.2 L APEX- 572 מערכת דגימה

לבדיקות איזוקינטיות

בארובות 

Primary 0.0001 L 0.0001 L BIOS מערכת כיול

  DRICAL-5.0 ספיקות דגימה

כיול לפני 0.1 ppm sub ppm JUM FID

כל  TOC

בדיקה אנלייזר   

02/2016 O2: 0.1% v O2: 0.1% v גז אנלייזר 

CO2: 0.1% v CO2: 0.1% v לגזי שריפה

CO: 1 ppm v CO: 1 ppm v

SO2: 1 ppm v SO2: 1 ppm v

NO: 1 ppm v NO: 1 ppm v

NO2: 1 ppm v NO2: 1 ppm v

*** סוף המסמך ***

אלכסיי רטנר בכבוד רב

מנכ"ל
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