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סוגי הבדיקות 
בדיקות בפאזה גזית:

.)TO-17 דוגמאות סביבתיות )ע”פ •
• סביבת עבודה )למטרות של 

בטיחות וגהות תעסוקתית(.
• פליטה של גזים מכונות ומערכות.

• איתור וזיהוי מרכיבים גזים 
בריאקציות.

• איתור וזיהוי חומרי טעם וריח זרים.
• מדידת שאריות חומרים נדיפים 

 )SVOC( וחצי נדיפים )VOC(
בחומרי גלם ומוצרים.

• איתור מזהמים גזיים בסביבות 
גזיות של מכוניות ומטוסים.  

בדיקות ייחודיות
 LCMS 22 חומצות אמיניות בעזרת •

Q-TOM לפי מסות מדויקות.
 )EO( שאריות אתילן אוקסיד •
 Ethylene Glycol,( ונגזרותיו

.)Ethylene Chlorohydrin
• סריקת 70 מתכות - כמותית כללית 

.)ICP-MS(
• סריקת חומרים אניוניים בספי גילוי 

של )µg/L (ppb ומעלה.
• אפיון פרופיל ריח לחומרי גלם 

ומוצרים.
• סריקת חומרים אורגאניים מכל סוג 

מרמת שאריות.
• בדיקות מים - איתור גורמי תופעות 

ומזהמים לא ידועים.
.FTIR-זיהוי חומרים ב •

• טיפול באירועים פורנזיים, טיפול 
בדוגמאות פורנזיות.

• פיתוח שיטות אנליטיות + וולידציה.
• ביצוע וולידציה לשיטות אנליטיות.

תקנים והסמכות
ISO/ המעבדה עומדת בתקני האיכות

IEC GUIDE 25 ובנהלי 17025. 

לקוחות המעבדה לפרויקטים
• תעשיית המזון • רשתות שיווק

• יצרני מזון • רשויות מקומיות
• חברות הנדסה • איגודי ערים

• המשרד להגנת הסביבה • משרד 
החקלאות • בתי אריזה • חוות ניסוי 

חקלאיות • משתלות • חקלאים 
• חברות הזנק • משרד הביטחון 

• חברות ביטוח • משרדי עריכת דין 
• חברות תרופות • מפעלים 

פרמצבטיים • רשות המים • חברות 
מים • אגודות מים • מעבדות 

פורנזיות.    

המעבדה לפרויקטים מיוחדים במעבדות מילודע & מיגל מתמחה במתן פתרונות לבדיקות מיוחדות 
שאינן שגרתיות, במתן מענה לבעיות בתעשייה: בתהליך, במוצר ובחומרי הגלם, איתור כשלים 

במערכות מגוונות, איתור וזיהוי שינויים בחומרי גלם, במוצרים ובדגימות מכל סוג וסיוע בהבנת 
תופעות בכל תחום.

אנליזות, מכשור, וזיהוי
המעבדה מצוידת במכשור מתקדם ביותר, הכולל מערכות כרומוטוגרפיות מגוונות בתחומים הבאים: כרומטוגרפיה נוזלית 

 ,)UV-Vis, FTIR, Spectrofluorimeter( ספקטרוסקופיה , Ion-Chromatographyכ ,)GC( כרומטוגרפיה גזית ,)LC, HPLC(
 .)GCMS, LCMS, ICP-MS( ספקטרומטריית מסות

 HPLC-ב .FID, TCD, NPD ECD, MS :גלאים מסוג GC-ברשות המעבדה גלאים רבים ומגוונים למערכות הכרומטוגרפיות. ב
גלאים מסוג: UV-Vis ,PDA ,RI ,3Q LCMS ,Q-TOF LCMS ,Fluorescence ,Conductivity, ועוד.

 
זיהוי חומרים

המעבדה מתמחה בזיהוי חומרים בטכניקות מס ספקטרומטריות תוך שימוש בספריות מסות מדויקות, הן בתחום 
הכרומטוגרפיה הגזית והן בתחום הכרומטוגרפיה הנוזלית. במעבדה מספר מערכות GCMS המצוידות במיטב הכלים לטיפול 

במגוון רחב של דוגמאות, מטריקסים, וחומרים לבדיקה.

 LCMS-ו GCMS
ברשות המעבדה ציוד המאפשר אנליזות כמותיות מדויקות בספי גילוי נמוכים ביותר, וביצוע אנליזות לטיפול וזיהוי שאריות 

.Jet Stream ESI, Dual Source ESI, APPI (UV), APCI :נעשה שימוש בממשקים מתוחכמים כמו LCMS-חומרים. במערכות ה

טיפול בדוגמאות מוצקות, נוזליות וגזיות
למעבדה יכולת לטפל בדוגמאות מוצקות, נוזליות וגזיות תוך שימוש במערכות אוטומטיות לגילוי וזיהוי חומרים בריכוזים 

 Headspace (HS), Purge & Trap (P&T), Thermal :מאוד נמוכים. במערכות אוטומטיים אלו נמנים התחומים הבאים
 Desorption (TD), Large Volume Injection (LVI), Dynamic Headspace (DHS), Solid Phase Extraction (SPE), Solid

Phase Micro Extraction (SPME)E. המעבדה מבצעת אנליזות איכותיות וכמותיות תוך זיהוי חומרים נעלמים בפאזה גזית, 

נוזלית ומוצקה כגון: 
קביעת חומרים אורגאניים פולאריים וא-פולאריים, קביעת חומרים אן-אורגאניים על מרכיביהם הקטיוניים )מתכות בספי 

גילוי של )ng/L (ppt ומעלה( וקביעת אניוניים )סריקה של אניונים ברגישויות גבוהות מספי גילוי של µg/L ומעלה(. 
בנוסף, מבצעת המעבדה סריקה כמותית וחצי כמותית למתכות )כ-70 מתכות( בספי גילוי נמוכים מאוד במטריקסים 

 .ICP-MS-תוך שימוש ב )HF ובדוגמאות מורכבות )כמו מי-ים, חומצות מרוכזות כמו

המכשור המתקדם והניסיון הרב שהצטבר במעבדה, מאפשרים ללקוחותינו ליהנות מבדיקות מקצועיות ואמינות למגוון רב 
של דוגמאות בתחומים רבים: מזון, פולימרים, פרמצבטיקה, מעגלים מודפסים, סיליקון, איכות הסביבה, תעופה, בטחון ועוד.
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