
מטבע המחירון  מחיר מחירון בסיסהסמכהתאור לועזימכירה/קניה' יחתאורט"מק

בדיקות מעבדת שרותים חיצוניים
ח"ש                          ICP Scan (11-25 Elements)ICP Scan (11-25 Element✔275.00יח( יסודותICP (11-25-סריקה  ב711-0100

ח"ש                          ICP Scan 6-10 Elements)✔165.00יח( יסודותICP (6-10-סריקה  ב711-0101

ח"ש                          ICP Scan (2-5 Elements)✔132.00יח( יסודותICP (2-5-סריקה  ב711-0102

ח"ש                            ICP Scan (one Element)✔99.00יח(יסוד אחד) ICP-סריקה  ב711-0103

ח"ש                          Metals Scan by XRF290.00יחXRF-סריקת מתכות ב711-0150

ח"ש                          Ion Chromatography F-,Cl-,Br-,NO2,NO3,SO4,PO4✔143.00יחF-,Cl-,Br-,NO2,NO3,SO4,PO4סריקה ביון כרומטוגרף 711-0200

ח"ש                            Ion Chromatography - one ion✔99.00יחסריקת יון בודד ביון כרומטוגרף711-0201

ח"ש                          Ion Chromatography Acids143.00יחסריקה ביון כרומטוגרף חומצות711-0203

ח"ש                          Loss On Ignition110.00יחLOIאחוז אפר 711-0300

ח"ש                            55.00'יחLOIהכנה בשריפה 711-0300-2

ח"ש                            Loss On Drying✔55.00יחאחוז תכולת מים711-0301

711-0302TPH יחבשיטה גרווימטריתTotal Petroleum Hydrocarbons - gravimetric metho165.00                          ח"ש

ח"ש                          Mineral oil✔165.00יחשמן מינרלי711-0303

ח"ש                          Total Oil✔110.00יחשמן כללי711-0304

ח"ש                            Density22.00יחצפיפות711-0305

ח"ש                            Total Solids✔55.00יח(TS)כלל מוצקים 711-0306

ח"ש                            Total Dissolved Solids✔55.00יח(TDS)כלל מוצקים מומסים 711-0307

ח"ש                            Total Suspended Solids✔55.00יח(TSS)כלל מוצקים מרחפים 711-0308

ח"ש                            Volatile Suspended Solids55.00'יח(VSS)כלל מוצקים מרחפים נדיפים 711-03081

ח"ש                            Volatile Solids55.00'יח(VS)כלל מוצקים נדיפים 711-03082

ח"ש                          Formaldhyde198.00יחפורמלדהיד711-0309

ח"ש                            Ammonia Kejdhal✔77.00יחאמוניה קלדל711-0400

ח"ש                          Total Kejdhal Nitrogen✔330.00יחחנקן קלדל711-0401

ח"ש                          Nitrogen✔330.00יחחנקן כללי711-0402

ח"ש                          Dissolved Organic Carbon✔165.00יחDOCכלל פחמן אורגני מומס 711-0450

711-0451TOC יחכלל פחמן אורגניTotal Organic Carbon✔165.00                          ח"ש

711-0452IC יחכלל פחמן אנאורגני'Inorganic Carbon165.00                          ח"ש

711-0500Karl FisherיחKarl Fisher55.00                            ח"ש

ח"ש                            Halogens (Chloride,Bromid) by titration55.00יחבטיטרציה (כלורידים וברומידים)הלוגנים 711-0501

ח"ש                            Water Hardness66.00יחקשיות711-0502

ח"ש                            Conductivity66.00יחמוליכות711-0503

711-0504pHיחpH✔11.00                            ח"ש

711-0506REDOX  ORPיח'ORP66.00                            ח"ש

ח"ש                          110.00'יחהכנה לבדיקת סולפידים711-0520

ח"ש                          Caloric Value✔104.50יחערך קלורי711-0550

ח"ש                            Preparation for Calorimeter55.00'יחהכנה בקלורימטר711-0550-2
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ח"ש                          Viscosity187.00יחצמיגות711-0551

ח"ש                          Flash Point104.50יחנקודת הבזקה711-0552

ח"ש                          CO2 B110.00-קרבונט אלקליניטייחCO2 B-קרבונט אלקליניטי711-0556

ח"ש                          CO2 B110.00- ביקרבונט אלקליניטי יחCO2 B- ביקרבונט אלקליניטי 711-0557

ח"ש                          Flammability (Solids)✔660.00'יח(מוצקים)דליקות 711-0560

ח"ש                          Oxidising properties (Solids)✔660.00'יח(מוצקים)תכונות חמצון 711-0561

ח"ש                          Boiling point220.00'יחקביעת נקודת רתיחה711-0562

ח"ש                       Group of tests for determination of waste treatm1,012.00יחאורגני- סל בדיקות לקליטת פסולת 711-0600

ח"ש                       Group of tests for determination of in-organic w1,012.00יחאנאורגני- סל בדיקות לקליטת פסולת 711-0601

ח"ש                          Leaching test in accordance with EN-12457-2✔770.00יחEN-12457-2י "נג עפ'מבחן מיצוי ליצ711-0602

ח"ש                          preparation in accordance with EN-12457-2110.00יחEN-12457-2י "עפ* ליצנג - הכנת מיצוי 711-0650

ח"ש                            preparation for microwave digestion33.00יחהכנת איכול במיקרוגל711-0651

ח"ש                          110.00יחריכוז דוגמא באמצעות פלטה711-0652

ח"ש                          Volatile Organic Compounds Qualitative Analysis✔385.00יחVOCבדיקה איכותית לחומרים אורגנים נדיפים 711-0700

ח"ש                          Volatile Organic Compounds Quantitative 8260C✔385.00'יח8260C VOCבדיקה כמותית לחומרים אורגנים נדיפים 711-07001

ח"ש                          Soil- Volatile Organic Compounds Quantitative385.00יחVOC 8260בדיקה כמותית לחומרים אורגנים נדיפים - קע711-07003

ח"ש                          semi Volatile Organic Compounds Qualitative✔434.50יחsVOCבדיקה איכותית לחומרים אורגנים חצי נדיפים 711-0701

711-070118270sVOC-יחבדיקה כמותית לחומרים אורגנים חצי נדיפים'semi Volatile Organic Compounds Quantitative✔434.50                          ח"ש

ח"ש                            Preparation of liquid/liquid extraction SVOC55.00'יחנוזל/ שפכים  מיצוי נוזלSVOCהכנה ל 711-07012

ח"ש                          Soil- semi Volatile Organic Compounds Quantitati434.50יחsVOC 8270בדיקה כמותית לחומרים אורגנים נדיפים למחצה 711-07013

ח"ש                          Pesticides605.00יחחומרי הדברה711-0703

ח"ש                          Library match385.00יחהתאמה לספריה711-0704

ח"ש                          Chlorinated Hydrocarbons462.00יחפחמימים מוכלרים711-0705

711-0706BTEXיחBenzene, Toluene, Ethyl Benzene, Xylene385.00                          ח"ש

711-07061GC/FIDיחGC/FID330.00                          ח"ש

711-0707TVOCיח'TVOC385.00                          ח"ש

ח"ש                          EXPLOSIVES BY GAS CHROMATOGRAPHY550.00'יחחומרי נפץ בכרומטוגרפיה גזית711-0709

ח"ש                          PCB605.00'יחPCBבדיקת 711-0710

711-0713VOC ח"ש                          715.00'יחמורחב בשפכים

ח"ש                          Diesel range organics (DRO).✔165.00'יחDRO/OROחומרים אורגנים בטווח דיזל ושמן 711-0720

ח"ש                          Gasoline range organics (GRO).✔165.00'יחGROחומרים אורגנים בטווח בנזין 711-0721

ח"ש                          Chemical Oxygen Demand165.00יחCODצריכת חמצן כימית 711-0800

ח"ש                            Alkalinity66.00יחאלקליניות711-0803

ח"ש                            Chrome VI66.00יחכרום שש ערכי711-0804

ח"ש                            Concentration of Acid/Bass55.00יחבסיס/ריכוז חומצה711-0808

ח"ש                            Cyanide66.00יחציאנידים בטיטרציה711-0809

ח"ש                          AOX - Adsobable organic halogens330.00יחAOXריכוז הלוגנים אורגנים 711-0900

ח"ש                          Preparation of AOX165.00'יחAOXהכנה ל711-09001

ח"ש                          Cyanide✔198.00יחציאנידים711-0901

ח"ש                          DOX330.00יחDOXריכוז הלוגנים אורגנים מומסים 711-09012

ח"ש                          Sulphides126.50יחסולפידים711-0903

ח"ש                          Ammonia126.50יחאמוניה711-0907

ח"ש                            Ammonia22.00'יחבדיקת איכותית לאמוניה711-0907-1

ח"ש                          Concentration of Chrome IV by Spectrophotometer✔126.50יח בספקטרופוטומטרCr+6ריכוז 711-0908

ח"ש                            Turability88.00יחעכירות711-0909

ח"ש                          Concentration of Mercury203.50יחHg- ריכוז כספית 711-0913

ח"ש                          Concentration of Organic acids203.50יחריכוז חומצות אורגניות711-0914



711-0950NOxיחNOx22.00                            ח"ש

ח"ש                            presents of Cr+622.00יחנוכחות כרומטים711-0951

ח"ש                            Concentration of Cr+666.00יחCr+6ריכוז 711-0952

ח"ש                            Ignitability22.00יחדליקות711-0953

ח"ש                            Reaction with water22.00יחתגובה עם מים711-0954

711-0955FeיחFe5.50                              ח"ש

711-0956ClיחCl5.50                              ח"ש

711-0957S-2יחS-25.50                              ח"ש

711-0958SO4יחSO45.50                              ח"ש

711-0959OxיחOx22.00                            ח"ש

ח"ש                          Iodine Number770.00'יחמספר יוד711-1052

ח"ש                          activated butane active carbon605.00'יחאקטיביות בוטאן בפחם פעיל711-1053

ח"ש                            Free Chlorine88.00יחכלור חופשי711-1100

ח"ש                            Compressive Strength test88.00יחבדיקת חוזק711-1200

ח"ש                          165.00יחבדיקת גזים במרחב מוקף711-1501

ח"ש                       1,237.50יחמיון עיוני של פסולת מעבדה לפי רשימה711-1510

ח"ש                          385.00יחP.O.Cבדיקת 711-1515

ח"ש                       3,300.00'יחביצוע מיצוב מיצוק711-1550

ח"ש                          121.00'יח"בדיקת עט"חוזק 711-1560

711-GASESיחאפיון גזים המשתחררים בתגובה עם מים'Characterization of gases released with water66.00                            ח"ש

711-P.I.Dיחריכוז גזים אורגנים נדיפים'P.I.D66.00                            ח"ש

711-PSDיחהתפלגות גודל החלקיקיםPSD165.00                          ח"ש

711-ASAP ח"ש50%מסך ההזמנה יחבגין דחיפות,  ימי עבודה3דחיפות

מעבדת אסבסט

ח"ש                          280.00✔'יחSEMבדיקת פילטר אסבסט ב711-1205

ח"ש                          350.00'יחSEMסריקה כללית ב711-1206

ח"ש                            40.00'יחפילטר אסבסט711-1208

ח"ש                            80.00יחתוספת עלות בגין הוספת שדות711-1400

דיגום

ח"ש                          475.00'יחס"י הנחיות של המשרד להנג"תכנית דיגום עפ711-1410

ח"ש                          550.00'יחס"י הנחיות של המשרד להנג"דיגום דוגמא מורכבת עפ711-1420

ח"ש                          Representative sampling475.00יחדיגום מייצג711-1500

ח"ש                       2,100.00'יחדימונה ודרומה/אשדוד וצפונה: דוגמא למעבדה באזורים711-1530

ח"ש                       1,275.00'יחדיגום והעברת דוגמא למעבדה באזור אשדוד עד דימונה711-1540

711-ColiwasaColiwasa - ח"ש                       1,650.00'יחלדיגום איזוטנק


