
צפת:ש"שם מט162:קוד נקודת דיגום

ש"קולחין במוצא המט- ' דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב

:קוד פרמטר

:פרמטר נמדד

:מידה' יח

: דרישה/תקן

ממוצע חודשי

: דרישה/תקן

ערך מירבי

: דרישה/תקן

ערך מזערי

:סוג הדיגום

:תדירות

דגימות ' מס

:נדרש בחודש

ערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךתאריך

17.72.5

16

(ערך מירבי)ניטור רציף 

1718 192021

חטף

(חטף) (pH)הגבה 

pH' יח

8.5

(חטף)עכירות (רציף)חמצן מומס 

NTUן  "יע NTUן  "יעל/ג"מ

799

6.5

pH' יח

(מירבי- רציף ) (pH)הגבה (רציף)ספיקה 

8.5

30

(ממוצע יומי)ניטור רציף 

יומית

חטף (ממוצע יומי)ניטור רציף 

יומית

30 30

יומיתיומית

30

יממה/ק"מ

מורכב יומי(ממוצע יומי)ניטור רציף 

 בשבוע2

8

TSS  105ºC

ל/ג"מ

(רציף)עכירות  (חטף)חמצן מומס 

ל/ג"מ

6.50.5 0.5

15

10

(ערך מזערי)ניטור רציף 

יומית

30

100

(מזערי- רציף ) (pH)הגבה 

pH' יח

8.5

6.5



162:קוד נקודת דיגום

ש"קולחין במוצא המט- ' דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב

:קוד פרמטר

:פרמטר נמדד

:מידה' יח

: דרישה/תקן

ממוצע חודשי

: דרישה/תקן

ערך מירבי

: דרישה/תקן

ערך מזערי

:סוג הדיגום

:תדירות

דגימות ' מס

:נדרש בחודש

תאריך

1

(CBOD5) 98ניתן לבצע פרמטר  (BOD5) 23במקום פרמטר 

ערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדה

514300.080.7

(רציף) N-חנקן אמוניקאלי כ

ל/ג"מ

50

60

32 262931 33 38 98 2123

15

4

 בשבוע2

84 84

 בשבוע1

מורכב יומי מורכב יומי

 בשבוע1 בשבוע2

60

חישובמורכב יומי

 בשבוע2

מורכב יומי

 חודשים3- ב1 בשבוע1

60 75 150

8

מורכב יומי

 בשבוע2

8

(ממוצע יומי)ניטור רציף 

CODכללי TSS  105ºCBOD5 כללי

100

ל/ג"מל/ג"מל/ג"מ

CBOD5

ל/ג"מ

10

ל/ג"מ

15

מורכב יומימורכב יומי

15

1010

TOC  חנקן קיילדל(TKN) חנקן כללי

ל/ג"מ ל/ג"מל/ג"מ

50

N-חנקן אמוניקאלי כ



162:קוד נקודת דיגום

ש"קולחין במוצא המט- ' דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב

:קוד פרמטר

:פרמטר נמדד

:מידה' יח

: דרישה/תקן

ממוצע חודשי

: דרישה/תקן

ערך מירבי

: דרישה/תקן

ערך מזערי

:סוג הדיגום

:תדירות

דגימות ' מס

:נדרש בחודש

תאריך

1

ש תהליך כלורינציה"פרמטר כלור נותר נדרש רק אם מתבצע במט

ערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדה

0.01529.333

394042 434445 313537

ל/ג"מ

2.5

10

50

10

12

ל/ג"מל/ג"מל" מ100/'יח

MBASדטרגנט אניוני (חטף)כלור נותר קולי צואתי FTIR- שמן מינרלי ב(רציף)כלור נותר 

 חודשים3- ב1

30

 בחודש1

1

2.5

42

מורכב יומי מורכב יומי

 בשבועיים1

41

 בשבוע2

חטף חטף

0.8

 בשבוע1

מורכב יומי

3

מורכב יומי מורכב יומי חטף

0.8

2 1

ל/ג"מ ל/ג"מ

(TKN)חנקן קיילדל 

ל/ג"מל/ג"מ

N-  ניטריט כ

ל/ג"מ

P-זרחן   כללי כ N-  ניטראט כ

(ממוצע יומי)ניטור רציף 

יומית

48

 בשבוע1 בשבוע1



162:קוד נקודת דיגום

ש"קולחין במוצא המט- ' דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב

:קוד פרמטר

:פרמטר נמדד

:מידה' יח

: דרישה/תקן

ממוצע חודשי

: דרישה/תקן

ערך מירבי

: דרישה/תקן

ערך מזערי

:סוג הדיגום

:תדירות

דגימות ' מס

:נדרש בחודש

תאריך

1

ערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדה

1.83346209

61 47 505253545556 42

ל/ג"מל/ג"מ

6.5

B     בורון    ציאנידפלואורידMBASדטרגנט אניוני  כלורידמוליכות חשמלית(רציף)מוליכות חשמלית 

304

מורכב יומי מורכב יומי חישוב(ממוצע יומי)ניטור רציף  מורכב יומי

 בשבועיים1 חודשים3- ב1 חודשים3- ב1

42

 חודשים3- ב1 חודשים3- ב1

 חטף

3

מורכב יומימורכב יומי

30.22.22.2

dS/m

1.8 220.1

ל/ג"מ

מורכב יומי

0.5

0.4 310

200

(mmol/L)
0.5                    

SAR

ל/ג"מל/ג"מ ל/ג"מ

5

dS/m

1.8150

Na              נתרן   

 בשבוע1

350

 בשבוע1יומית



162:קוד נקודת דיגום

ש"קולחין במוצא המט- ' דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב

:קוד פרמטר

:פרמטר נמדד

:מידה' יח

: דרישה/תקן

ממוצע חודשי

: דרישה/תקן

ערך מירבי

: דרישה/תקן

ערך מזערי

:סוג הדיגום

:תדירות

דגימות ' מס

:נדרש בחודש

תאריך

1

ערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדה

69 6768 71 5663646566

0.25

ל/ג"מ

0.2

ל/ג"מ

Cuנחושת   Cdקדמיום  Hgכספית  B     בורון    

מורכב יומימורכב יומי

 חודשים3- ב1 בשבועיים1 חודשים3- ב1 חודשים3- ב1

2

 חודשים3- ב1

מורכב יומי

ל/ג"מ

0.0250.5

0.2

מורכב יומי

0.005

0.12

מורכב יומימורכב יומי

0.002

0.5 0.5

0.4

 חודשים3- ב1

0.25

מורכב יומי מורכב יומי

5

 חודשים3- ב1 חודשים3- ב1

Asארסן  

מורכב יומי

ל/ג"מ

0.10.010.1

Znאבץ   

ל/ג"מ

Crכרום   Pbעופרת   Niניקל  

ל/ג"מ ל/ג"מל/ג"מ ל/ג"מ

 חודשים3- ב1

0.25



162:קוד נקודת דיגום

ש"קולחין במוצא המט- ' דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב

:קוד פרמטר

:פרמטר נמדד

:מידה' יח

: דרישה/תקן

ממוצע חודשי

: דרישה/תקן

ערך מירבי

: דרישה/תקן

ערך מזערי

:סוג הדיגום

:תדירות

דגימות ' מס

:נדרש בחודש

תאריך

1

ערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדה

76 787973 69748283 72

0.250.250.25 50.125

0.010.1 2

12.5

0.05

0.05

V     ואנדיום   Feברזל   

 חודשים3- ב1 חודשים3- ב1

מורכב יומי

 חודשים3- ב1

מורכב יומי

 חודשים3- ב1 חודשים3- ב1 חודשים3- ב1 חודשים3- ב1

מורכב יומי

 חודשים3- ב1

מורכב יומימורכב יומי

 חודשים3- ב1

מורכב יומי

0.5

מורכב יומימורכב יומי

0.025

5

Coקובלט  Beבריליום   Alאלומיניום Seסלניום  Mnמנגן  

0.2

ל/ג"מ ל/ג"מ

מורכב יומי

ל/ג"מ ל/ג"מ

0.1 0.02

ל/ג"מ

0.1

Moמוליבדן  

ל/ג"מ

Crכרום  

ל/ג"מל/ג"מ ל/ג"מ



162:קוד נקודת דיגום

ש"קולחין במוצא המט- ' דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב

:קוד פרמטר

:פרמטר נמדד

:מידה' יח

: דרישה/תקן

ממוצע חודשי

: דרישה/תקן

ערך מירבי

: דרישה/תקן

ערך מזערי

:סוג הדיגום

:תדירות

דגימות ' מס

:נדרש בחודש

תאריך

1

ערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדהערךמעבדה

77 7375 7084 80598162

0.125

2.5

6.25

0.05

 חודשים3- ב1

Ca      סידן  

מורכב יומי מורכב יומימורכב יומי

 חודשים3- ב1

ל/ג"מ

מורכב יומי

 חודשים3- ב1 חודשים3- ב1

מורכב יומי

 חודשים3- ב1

מורכב יומי

Srסטרונציום 

ל/ג"מ ל/ג"מ ל/ג"מל/ג"מ ל/ג"מ

 חודשים3- ב1

מורכב יומי

 חודשים3- ב1

מורכב יומי מורכב יומי

 חודשים3- ב1 חודשים3- ב1

Mg  מגנזיום Coקובלט  Tiטיטניום   Agכסף   

ל/ג"מל/ג"מ

Baבריום   Kאשלגן 

ל/ג"מ

Liליתיום  



162:קוד נקודת דיגום

ש"קולחין במוצא המט- ' דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב

:קוד פרמטר

:פרמטר נמדד

:מידה' יח

: דרישה/תקן

ממוצע חודשי

: דרישה/תקן

ערך מירבי

: דרישה/תקן

ערך מזערי

:סוג הדיגום

:תדירות

דגימות ' מס

:נדרש בחודש

תאריך

1

מעבדה

84

מורכב יומי

 חודשים3- ב1

Baבריום  

ל/ג"מ


