
נתניהשם מט"ש:225קוד נקודת דיגום

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב' - קולחין במוצא המט"ש - אימות
(CBOD5) 98 ניתן לבצע פרמטר (BOD5) 23 במקום פרמטר

קוד פרמטר:

פרמטר נמדד:

יח' מידה:

תקן/דרישה: 
ממוצע חודשי
תקן/דרישה: 
ערך מירבי

תקן/דרישה: 
ערך מזערי

סוג הדיגום:

תדירות:

מס' דגימות 
נדרש בחודש:

ערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךתאריך

1

מורכב יומי

98

CBOD5

מ"ג/ל

10

15

מורכב יומיחטף

6.5

חטףחטף

15

חנקן אמוניקאליחנקן כללי

25

35

1 ב-3 חודשים

מ"ג/ל

COD כללי

מ"ג/ל

10

150

מורכב יומי

1 ב-3 חודשים

מורכב יומי

1 ב-3 חודשים 1 ב-3 חודשים

pH 'יח

15

0.5

1 ב-3 חודשים

10

מ"ג/ל

1618 202123

BOD5 כלליTSS  105ºCעכירות (חטף)הגבה (pH) (חטף) חמצן מומס (חטף)

8.5

NTU  יע"ן

100

מ"ג/ל

2638

חישוב

מ"ג/ל

1 1 ב-3 חודשים 1 ב-3 חודשים1 ב-3 חודשים



225קוד נקודת דיגום

קוד פרמטר:

פרמטר נמדד:

יח' מידה:

תקן/דרישה: 
ממוצע חודשי
תקן/דרישה: 
ערך מירבי

תקן/דרישה: 
ערך מזערי

סוג הדיגום:

תדירות:

מס' דגימות 
נדרש בחודש:

תאריך

1

פרמטר 45 נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה

ערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדה

2.5 50

1 ב-3 חודשים

5

7

מ"ג/ל

מורכב יומי

מ"ג/למ"ג/ל

מורכב יומימורכב יומי

N-חנקן אמוניקאלי כ

מ"ג/ל

N -ניטריט כ 

15

FTIR -אניונישמן מינרלי ב דטרגנט כלור נותר (חטף)קולי צואתי

1

מ"ג/ל

1 ב-3 חודשים1 ב-3 חודשים

0.8

1 ב-3 חודשים

מורכב יומי

1 ב-3 חודשים

חטף

3940

N -ניטראט כ 

מ"ג/ל

(TKN) חנקן קיילדל

מורכב יומי

מ"ג/ל

10

P-זרחן   כללי  כ

יח'/100 מ"ל

101

4345 31 333537

חטף  חטף

1 ב-3 חודשים 1 ב-3 חודשים1 ב-3 חודשים



225קוד נקודת דיגום

קוד פרמטר:

פרמטר נמדד:

יח' מידה:

תקן/דרישה: 
ממוצע חודשי
תקן/דרישה: 
ערך מירבי

תקן/דרישה: 
ערך מזערי

סוג הדיגום:

תדירות:

מס' דגימות 
נדרש בחודש:

תאריך

1
ערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדה

מורכב יומי

0.5 200 6.5280

B    בורון     Na   מוליכות חשמליתפלואוריד              נתרן MBAS כלורידציאנידדטרגנט אניוני SAR

5250150

dS/mמ"ג/ל

0.4

מ"ג/ל מ"ג/ל (mmol/L)0.5                    

1 ב-3 חודשים

0.2

1.4

מ"ג/למ"ג/ל מ"ג/ל

20.1

3 3

2

1.8

1

מורכב יומי

1 ב-3 חודשים

 חטף

505354 61 42475556

1 ב-3 חודשים1 ב-3 חודשים1 ב-3 חודשים 1 ב-3 חודשים

מורכב יומימורכב יומי

1 ב-3 חודשים

מורכב יומי חישוב

1 ב-3 חודשים

מורכב יומי



225קוד נקודת דיגום

קוד פרמטר:

פרמטר נמדד:

יח' מידה:

תקן/דרישה: 
ממוצע חודשי
תקן/דרישה: 
ערך מירבי

תקן/דרישה: 
ערך מזערי

סוג הדיגום:

תדירות:

מס' דגימות 
נדרש בחודש:

תאריך

1
ערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדה

0.25

0.1

מ"ג/ל

Cd קדמיוםCu   נחושת

מ"ג/ל

0.10.10.002

As  ארסןNi  ניקל

מ"ג/ל

Zn   אבץ

מ"ג/ל

1 ב-3 חודשים

מורכב יומי

2

0.2550.0050.25

מ"ג/למ"ג/למ"ג/ל

Cr  כרום Pb   עופרתHg  כספית

מ"ג/ל

0.025

0.01

0.5

0.20.2

0.5

676869 63646566 71

1 ב-3 חודשים 1 ב-3 חודשים

מורכב יומי

1 ב-3 חודשים 1 ב-3 חודשים

מורכב יומי מורכב יומי מורכב יומי

1 ב-3 חודשים

מורכב יומימורכב יומי מורכב יומי

1 1 ב-3 חודשים1 ב-3 חודשים



225קוד נקודת דיגום

קוד פרמטר:

פרמטר נמדד:

יח' מידה:

תקן/דרישה: 
ממוצע חודשי
תקן/דרישה: 
ערך מירבי

תקן/דרישה: 
ערך מזערי

סוג הדיגום:

תדירות:

מס' דגימות 
נדרש בחודש:

תאריך

1
ערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדה

5

25 0.20.01

Se סלניוםAl אלומיניום Fe   ברזל

0.02

Mo  מוליבדןBe  בריליום

מ"ג/ל מ"ג/ל

0.125 0.25

0.05 0.1

מורכב יומי

1

0.050.25 0.025 0.512.5

0.1

1 ב-3 חודשים

מ"ג/ל

1 ב-3 חודשים

מורכב יומי מורכב יומי

מ"ג/ל

מורכב יומי מורכב יומי

מ"ג/למ"ג/ל מ"ג/למ"ג/ל

V  ואנדיום     Mn  מנגןCo קובלט

73 7476 78798283 72

מורכב יומי

1 ב-3 חודשים 1 ב-3 חודשים

מורכב יומימורכב יומי

1 ב-3 חודשים 1 ב-3 חודשים 1 ב-3 חודשים1 ב-3 חודשים



225קוד נקודת דיגום

קוד פרמטר:

פרמטר נמדד:

יח' מידה:

תקן/דרישה: 
ממוצע חודשי
תקן/דרישה: 
ערך מירבי

תקן/דרישה: 
ערך מזערי

סוג הדיגום:

תדירות:

מס' דגימות 
נדרש בחודש:

תאריך

1
מעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדה

2.5

מ"ג/ל

Mg מגנזיום  

מ"ג/ל

6.25

Sr סטרונציום

מ"ג/ל

1 ב-3 חודשים

מורכב יומי

מ"ג/ל

1 ב-3 חודשים

מורכב יומימורכב יומי

1 ב-3 חודשים1 ב-3 חודשים 1 ב-3 חודשים1 ב-3 חודשים

מורכב יומי מורכב יומי

מ"ג/למ"ג/למ"ג/ל

Ag   כסףTi  טיטניום

מ"ג/ל

Ba  בריום K אשלגן Li  ליתיוםCa  סידן      

70 80757759606284

מורכב יומי

1 ב-3 חודשים

מורכב יומי מורכב יומי

1 ב-3 חודשים


