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17/05/2010 תאריך: לכבוד 
דורון להב

איגוד ערים לאיכות הסביבה - אשדוד-חבל יבנה

שלום רב,

ביצוע מדידות עוצמת הריח באמצעות אולפקטומטר הנדון:

שדה  מסביב למפעל אגן כימיקלים - אשדוד.

לפי הזמנתכם, תאריך 16/05/10 בוצעו מדידות עוצמת ריח ב- 5 נקודות דגימה מסביב למפעל
אגן כימיקלים - אשדוד.

תאור נקודות המדידה: .1

רח' המתכת, צפונה מהמפעל (במעלה הרוח). נקודה מס. 1:
דרך ניר גלים, בצד הצפוני של הכביש (במורד הרוח). נקודה מס. 2:
דרך ניר גלים, בצד הצפוני של הכביש (במורד הרוח). נקודה מס. 3:
דרך ניר גלים, בצד הדרומי של הכביש (במורד הרוח). נקודה מס. 4:
שער כניסה לניר גלים (השער הצהוב) (במורד הרוח). נקודה מס.5:

1. מקום מדויק של נקודות הדגימה - ראה מפה מצורפת. הערות:
2. בכל הנקודות בוצעו מדידות עוצמת ריח ע"י 4 אנשי צוות מריחים

תאור הבדיקות: .2

מדידות ריח בוצעו בעזרת אולפקטומטר שדה מסוג .2.1
.(Nasal Ranger Field OlfactoMeter NR-0001) 

ת.ד. 306, מושב כפר הנגיד, ד.נ. עמק שורק, 76875.
טל:  08-9322115, נייד:052-2333061, פקס: 08-9322116,

E-mail :eco_lab@yahoo.com

החברה הארצית לבדיקות ושירותי איכות הסביבה
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3. כללי:

חברת מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ פועלת ע"פ מערכת איכות  מעבדת דיגום:

ISO-17025  אך לא מוסמכת לביצוע מדידות ריח בעזרת אולפקטומטר

שדה ע"י הרשות להסמכת מעבדות.

צוות מריחים של חברת מעבדות אקולוגיה הוכשר ע"י מעבדת ריח של 

המשרד להגנת הסביבה ונבחן ואושר לביצוע בדיקות ריח.

לא רלוונטי תעודות אנליטיות:

חברת מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ פועלת ע"פ מערכת איכות  מעבדות אנליטיות:

ISO-17025  אך לא מוסמכת לביצוע מדידות ריח בעזרת אולפקטומטר

שדה ע"י הרשות להסמכת מעבדות.

צוות מריחים של חברת מעבדות אקולוגיה הוכשר ע"י מעבדת ריח של 

המשרד להגנת הסביבה ונבחן ואושר לביצוע בדיקות ריח.

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות הבדיקות. הערה כללית:
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.(P-1 - P-5 בדיקות ריח באיזור המפעל (נקודות מדידה מס.

הערות אופי הטון ההדוני עוצמת עוצמת זמן תחילת מדידה צוות מריחים, נקודה
הריח  של הריח הריח הריח המדידה טסטר 

 Level Units Odour Units Level HH:mm No. No. No.

1 (רקע) נקודת מדידה מס.
דומה לריח של גומי שרוף -1 < 2 1 13:51 1 1 P-1

לא הורגש ריח 0 < 2 0 13:55 2 נקודת רקע,
לא הורגש ריח 0 < 2 0 13:52 1 2 רח' המתכת,
לא הורגש ריח 0 < 2 0 13:56 2 צפונה מהמפעל
לא הורגש ריח 0 < 2 0 13:40 1 3 (במעלה הרוח).

דומה לריח של מתכת 2 2 1 13:45 2
לא הורגש ריח 0 < 2 0 13:41 1 4

דומה לריח של גומי -2 2 1 13:45 2
 ----- -0.1 0.50 0.38 ממוצע כללית של כל צוות מריחים:

2 נקודת מדידה מס.
ריח מתוק -1 15 3 14:07 1 1 P-2
ריח מתוק -1 15 3 14:11 2 דרך ניר גלים,
ריח אורגני -1 7 1 14:08 1 2 בצד הצפוני של 
ריח אורגני -1 7 1 14:12 2 הכביש

תערובת חומרים אורגנים 1 15 3 14:12 1 3 (במורד הרוח).
תערובת חומרים אורגנים 1 15 3 14:16 2

דומה לאמינים -2 4 2 14:12 1 4
דומה לאמינים -1 2 1 14:16 2

 ----- -0.63 10.0 2.1 ממוצע כללית של כל צוות מריחים:
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.(P-1 - P-5 בדיקות ריח באיזור המפעל (נקודות מדידה מס.

הערות אופי הטון ההדוני עוצמת עוצמת זמן תחילת מדידה צוות מריחים, נקודה
הריח  של הריח הריח הריח המדידה טסטר 

 Level Units Odour Units Level HH:mm No. No. No.

3 נקודת מדידה מס.
ריח דג סרוח -2 7 2 14:22 1 1 P-3

ריח מעורבב, לא ידוע -1 4 2 14:26 2 דרך ניר גלים,
דומה לריח דגים -1 15 3 14:20 1 2 בצד הצפוני של 

לא ידוע 0 15 3 14:24 2 הכביש
אמוניה או אמינים -1 7 2 14:20 1 3 (במורד הרוח).
אמוניה או אמינים -1 7 2 14:24 2

אמינים -2 15 3 14:21 1 4
אמינים -1 7 2 14:25 2

 ----- -1.1 9.6 2.4 ממוצע כללית של כל צוות מריחים:
4 נקודת מדידה מס.

ריח דג סרוח -2 7 2 14:50 1 1 P-4
ריח דג סרוח -2 7 2 14:54 2 דרך ניר גלים,

דומה לריח דגים -1 7 3 14:50 1 2 בצד הדרומי של 
דומה לריח דגים -1 7 3 14:55 2 הכביש

תערובת חומרים אורגנים -1 4 1 14:45 1 3 (במורד הרוח).
אמוניה או אמינים -1 4 1 14:49 2

אמינים -2 7 2 14:47 1 4
אמינים -1 4 1 14:50 2
----- -1.4 5.9 1.9 מוצע כללית של כל צוות מריחים: .
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.(P-1 - P-5 בדיקות ריח באיזור המפעל (נקודות מדידה מס.

הערות אופי הטון ההדוני עוצמת עוצמת זמן תחילת מדידה צוות מריחים, נקודה
הריח  של הריח הריח הריח המדידה טסטר 

 Level Units Odour Units Level HH:mm No. No. No.

5 נקודת מדידה מס.
ריח מתוק 1 4 1 14:57 1 1 P-5
ריח מתוק 1 4 1 15:01 2 שער כניסה לניר
לא ידוע 1 7 2 15:00 1 2 גלים (השער
לא ידוע 0 4 1 15:05 2 הצהוב)
לא ידוע 0 4 1 15:02 1 3 (במורד הרוח).
לא ידוע 0 4 1 15:06 2
מתוק 2 7 2 15:03 1 4
מתוק 1 4 1 15:06 2

 ----- 0.75 4.8 1.3 ממוצע כללית של כל צוות מריחים:

1. מדידות עוצמת ריח בוצעו בעזרת אולפקטומטר שדה הערות:
2. מקום מדויק של נקודות בדיקות ריח - ראה מפה מצורפת.
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Local Wind Speed and Wind Direction 
Agan Chemicals, Ashdod, 16/05/2010.
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Air Temperature and Relative Humidity 
Agan Chemicals, Ashdod, 16/05/2010.
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נקודה 1

נקודה 2
נקודה 3

נקודה 4 נקודה 5
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