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  ) לפומיסNORMטבעיים ( הנדון: בדיקות תכולת רדיונוקלאידים
40-232, K-226, Th-Ra 

  5098יבה / ת"י לפי הנחיות המשרד להגנת הסב
  

  מיס לישראל בע"מחברת פועבור: 
  

  איי יאלי שביווןמפומיס : םדג
  

  
  בשלום ר

  
  
 :בדיקהוגמה להד 1

, לבדיקת ריכוז רדיונוקלאידים פומיס ק"ג 10 -כ עםקיבלנו מכם שקית  25/6/2019בתאריך  1.1
  NORMטבעיים 

aterials) Madioactive Rccurring Oally aturN( 
 .3עמ' מס'  5בסעיף מס'  מטה מובא הפומיסתצלום  1.2
 ותאורה:לנו שמסרתם אלו פרטי הדוגמה כפי  1.3

  

  
 
  

 כללי בז. בצבעגרגרי פומיס  1.3.1
 איי יאלי יוון -הדוגמה מ 1.3.2

  
 
 הכנת הדגימה: 2

 ליטר: 1י ה דגימה לאנליזה במיכל מרינלי סטנדרטהוכנ 2.1
 גרם. 1251.2נו (גרגרים טחונים ויבשים) הדגימה משקל ה 2.2
  :ותהער 2.3

 . 5098 כל פעולות המעבדה הנן לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ות"י 2.3.1
 21מינימום יש להמתין בדגימה,  Ra-226 -יכוז הקביעת ררך וצלהכנת הדגם ו אחרל 2.3.2

 .  ובנותיו Ra-226 -של ה יום לשווי משקל סקולרי
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54.79 + 55.63 + 1,217.30 = 0.2111
1,174.44 843.08 12,362.00

 בדיקת תכולה: 3
רומטרית ליזת ספקטבוצעה אנ ,מר הכנת הדוגמהמועד גיום מ 21ולאחר  18/7/2018בתאריך  3.1

נוקלאידים הרדיו הגנת הסביבה, לקביעת תכולתוהנחיות המשרד ל 5098גמה, בהתאם לת"י 
 .  NORM–הטבעיים 

 להלן התוצאות 3.2
Ra-226: 54.79 ± 1.95 Bq/kg 226-(רדיום( 
Th-232: 55.63 ± 2.12 Bq/kg 232 -(תוריום( 
K-40: 1217.3 ± 67.10 Bq/kg 40-(אשלגן(  

 
  ות:הער 3.2.1

 95%סיגמות =  2במיהמנות סטטיסטית של התוצאות הנן 
  
  

 גמה: מדד קרינת 4
 :מזמיןלפי נתוני ה 4.1

תשתית . הוא מיועד לליצור בלוקיםחומר גלם המשמש אינו משמש  שנבדקומיס הפ 4.1.1
 הוא מהווה מוצר בניה סופי וניתן לחשב עבורו את מדד קרינת גמה בלבד לכןריצוף ו

 . 5098בהתאם לת"י 
 בדיקת מכון התקנים)ק"ג למ"ק (לפי  815צפיפות הפומיס הנה:  4.1.2
 ס"מ 12יס לריצוף הנה עובי שכבת הפומ 4.1.3
 ק"ג למ"ר 97.8הנה בהתאם לנתונים אלו המסה המשטחית  4.1.4

 :5098חישוב מדד קרינת גמה לפי ת"י  4.2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 החישוב: 4.3
  
  
  
 מסקנות הבדיקה:סיכום ו 5

 משמשה, ק"ג למ"ק  815בעל צפיפות של  התוצאות שהתקבלו ממדידת דוגמת הפומיסלאור  5.1
ובהתאם , משמש לחיפוי שאינובניה ווה לכן מוצר מהוה ,ס"מ  12ובי של מצע לריצוף בע

מותרים מדדי קרינת מירביים " –) 2009מהדורת דצמבר  5098בתקן (ת"י  7עמ'  2לטבלה מס' 
 :95%רמת סמך של שבהמרחבית", נמצא  יה ולפי מסתםבהתאם למין מוצרי הבני

 0.21הנו: ומיס שנבדק של הפהמחושב  ינת גמהמדד קר 5.1.1
 0.35גמה לפי התקן שהוא:  רינתממדד ק נמוךמדד זה  5.1.2
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בדרישות התקן הישראלי  עומד שנבדקהפומיס , מדד קרינת גמהועבור לאור האמור לעיל  5.2
ולפי  2009ת דצמבר "תכולת יסודות רדיואקטיבים טבעיים במוצרי בניה" מהדור 5098ת"י 

 . 1/2012 -מ 2קון מס' + תי 5/2010 -מ 1תיקון מס' 
  
 
 :בלותהערות, הגבלות ומג 6

קטעים למסמכים ממנו עמודים. יש להתייחס לדו"ח במלואו ואין להעתיק  4 דו"ח זה מכיל 6.1
 אחרים ללא אישור מראש ובכתב מאת המעבדה.

אחר הן במישרין אין להעביר דו"ח זה ופרטיו לשום גורם זמין וליצרן בלבד. מיועד למדו"ח זה  6.2
 דה.המעבהמזמין וממפורש ובכתב מ והן בעקיפין ללא אישור

מוש או פרשנות שיעשו בתוצאות אלו ע"י המזמין, מקבל אין המעבדה נושאת באחריות לשי 6.3
 השרות או כל גורם שהוא.

 למעבדה.מך זה שמורות כל זכויות הקניין הרוחני במס 6.4
 ספים.הצורך הנני עומד לרשותכם עם פרטים נו במידת 6.5

 
  
  

 בכבוד רב
  
  
 
 
 
  

  "מלאבס המעבדות לכיול ובדיקת קרינה בע-ראד
 515481406.פ  ח
  14648ב' קדימה ת.ד.54רוטשילד 

  Labs.co.il-www.Radאתר אינטרנט: 
 Labs.co.il-info@Rad, דוא"ל:  7938339-09טלפון: 

  
  M.Sc -לוינסון  שמואל

  שובומיחמחקר, פתוח, בקרת איכות 
  050-6244840: סלולרי
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