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סוגי הבדיקות 
•  COD, BOD - צריכת חמצן כימית 

וביולוגית.

 • TOC - כלל פחמן אורגני.

• PH בתמלחת, מי שתיה, מי 
קולחים ומי שפכים, בדיקת שטח.

.ICP - סריקת מתכות •
.IC - סריקת אניונים •

• חנקן כללי ותרכובות חנקן 
)קלדהל, אמוניה, ניטראט, 

ניטריט(.
• קביעת נתרן ואשלגן - בליעה 

אטומית.
.FTIR - כלל שומנים ושמן מינרלי •

• דטרגנטים )אניוניים, קטיוניים 
ונוניוניים(.

• שאריות חומרי הדברה בקרקע 
ומים.

• חומרים נדיפים ונדיפים למחצה 
)VOC, SVOC( בקרקע, מים 

ושפכים.
.BTEX ,MTBE ,PAH •
• TPH פחממני דלק.

• כלורידים )ביצוע בטיטרציה 
.)IC-וב

 TSS, VSS, TS - בדיקות מוצקים •
.VS, TDS

• סולפיד, סולפיד מומס.

הסמכות 

המעבדה לאיכות הסביבה 
במילודע & מיגל מבצעת בדיקות 

 Standard Methods for ע”פ
 the Examination of Water &

Wastewater ושיטות המופיעות 
.EPA -בתקן ה

המעבדה מבצעת מגוון בדיקות 
בהסמכה של הרשות הלאומית 

להסמכת מעבדות ובנוסף, בעלת 
הכרה של משרד הבריאות לביצוע 

מגוון בדיקות המופיעות בתקנות 
עבור מים, שפכים וקולחים.

בדיקות מים 

מי דיאליזה
ביצוע בדיקות מיקרוביאליות ע”פ 

דרישות התקן: ספירה כללית, 
קוליפורמים, פסיאודומונס ו- 

.Endotoxins
מבצעים בדיקות גם למכונות 

Ultrapure וולידציות למכונות 
.HDF

הבדיקות בהסמכה ובהכרה של 
משרד הבריאות.

בדיקות מים כלליות ע”פ תקנים
מי שתיה• 
קולחים• 
מי נופש• 
בדיקות לגיונלה במי שתיה ומי • 

נופש - הבדיקה תחת הסמכה.

כל הבדיקות מבוצעות בהכרה 
והסמכה על ידי דוגמים מוסמכים 

מטעם משרד הבריאות.

לקוחות המעבדה
לאיכות הסביבה

 מכוני טיהור שפכים • רשויות 
מקומיות • מפעלי תעשייה 

• תאגידי מים וביוב • מכוני דיאליזה 
• בתי חולים • בתים סיעודיים

• בריכות ומתקני נופש.

מעבדת איכות הסביבה של מעבדות מילודע & מיגל מתמחה בבדיקות כימיות ובניטור שוטף 
של שפכים סניטריים, שפכים תעשייתיים, קולחים, מים, בוצה וקרקעות. המעבדה פועלת תחת 
סטנדרטים של אבטחת איכות ומשתתפת בקביעות במבחני השוואה בינלאומיים, המעידים על 

כשירותה לספק תוצאות מהימנות.
כמו כן, מעמידה המעבדה לשרות לקוחותיה צוות דוגמים מוסמכים ומוכרים ע”י הרשות 

להסמכת מעבדות ומשרד הבריאות. הדיגום ניתן בפריסה ארצית והדוגמאות מובלות בקירור 
מבוקר למעבדה.

כל הבדיקות הנערכות במעבדה עברו תיקוף כנדרש בתקנים. תוצאות הבדיקות, המאופיינות ברגישות גבוהה 
ואמינות מוכחת, מסופקות ללקוחות המעבדה תוך זמן קצר.
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