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 הקדמה

סוגי בדיקות הקרקע הנפוצות במהלך חקירת קרקע, בדיקות לאיכות  מרכז אתנספח זה 

להלן מספר  אנליטיות נדרשות ושיטות הקדיחה ודיגום המקובלות לכל בדיקה. ובקרה, שיטות

 חשובים בעניין דוחות המעבדה וניתוח ממצאים:נושאים 

על מנת ליצור אחידות במפרט המזהמים הנבדקים במעבדות השונות והמדווחים בתעודות  .1

) לבדיקת Analytical List 1-5המעבדה, צורפו לנספח זה רשימות סטנדרטיות מעודכנות (

חומרי נפץ). , חצי נדיפים, מתכות וTO-15מזהמים בכל שיטה (נדיפים, גז אקטיבי 

המעבדות האנליטיות נדרשות להיערך בהתאם ולבצע בעבודה שוטפת אנליזות על פי 

מעבר לכך, במקרים בהם סקר . לכל שיטה רשימת המזהמים המפורטים ברשימות

ההיסטורי יצביע על התכנות להמצאות מזהמים שאינם מופיעים ברשימות הנ"ל, יש לציין 

  זהם הנדרש.בפני המעבדה האנליטית את סוג המ

, ניתוח תוצאות וקבלת הבאים המשפיעים על איכות הבדיקה המושגים 3חשוב להבחין בין  .2

 החלטות להמשך טיפול באתר נחקר:

  אופן כתיבה בדוח המעבדה האנליטית  מושג
 LOD – Limit of Detection סף גילוי 

MDL – Minimum Detection Limit 
הריכוז המינימלי של מזהם 

 אתרל מסוגלשהמכשיר האנליטי 
 .99%בדוגמה ברמת וודאות של 

 LOQ – Limit of Quantification סף כימות 
PQL – Practical Quantification Limit 

מינימלי של מזהם הריכוז ה
 בדוגמה. כמתלמכשיר מסוגל שה

 LOR – Limit of Report  סף דיווח
RL – Report Limit 

הריכוז המינימלי של מזהם 
שהמעבדה יכולה  בדוגמה

להתחייב לגביו בדרגת וודאות 
ודיוק סבירים. משתנה בהתאם 

, לדוגמה לפעולות מקדימות
  .לפני ביצוע האנליזהדילול, 

) בפועל Limit of Report – LORהמעבדות נדרשות לציין בדו"ח המעבדה את סף הדיווח ( .3

לוודא שסף  , חובת היועצים/מגישי דו"ח ממצאיםבנוסףבאנליזה. הנבדקים של המזהמים 

של  VSL-ערך המ נמוךבכל שיטה  ים הנדרשים/למזהםהאנליטית של המעבדה הדיווח 

 אותם מזהם/ים.
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TABLE 1 

Analytical methods 

 

Analytical 
Parameter 

Homogenization(1) 
Allowed? 

Allowable 
Sampling 

Methods(2) 
Method(s) Required 

Container Type 

Required 
Preservation 

matrix(5) 

Holding Time 
from sample 

collection until 
analysis 

Additional Comments 

VOCs-Soil 
sampling 

(including 
BTEX/MTBE) 

**See 
analytical 
list below 

(No.1) 

No Direct push, 
Hollow stem auger, 

Spiral auger with 
conditions in 
regulations 

Analytical 
method: 

EPA 8260B 
 

Preparation 
method: 
EPA 5021 

 (low-
concentration(3)) 

One (1) 22-mL 
clear glass vial 

with PTFE-lined 
septum and 
crimp-cap or 

screw-cap  
+ 

 100-250 ml glass 
jar with Teflon-

lined cap  

Vial: with 10 mL 
matrix modifying 

solution (4) 
 
 

Vial & Jar: Cool, 
4°C±2 

14 days to 
analysis 

Need about 2-gram sample (or until line 
marked on vial by the analytical lab). 
 
Must be collected with core-sampler. 
 
Transfer sample to vial and jar within 2 
minutes of exposure to air. 
 
Glass jars do not replace vials and can 
be used only for lab screening during 
the first 48 hours from sampling. 

Analytical 
method: 

EPA 8260B  
 

Preparation 
method: 
EPA 5021 

(High-
concentration(3)) 

two (2) 22-mL 
clear glass vials 
with PTFE-lined 

septum and 
crimp-cap or 

screw-cap  
+ 

 100-250 ml glass 
jar with Teflon-

lined cap 
 

 

Vial 1: with 
10ml of 

methanol 
+ 

Vial 2: with 10 
mL matrix 
modifying 
solution (4) 

 
 

Vials & Jar: Cool, 
4°C±2 

14 days to 
analysis  

Need about 2-gram sample (or until line 
marked on vial by the analytical lab). 
 
Must be collected with core-sampler. 
 
Transfer sample to vial and jar within 2 
minutes of exposure to air. 
 
Glass jar is not replacing the vials and 
can be used only for lab screening 
during the first 48 hours from sampling. 
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TABLE 1 

Analytical methods 

 

Analytical 
Parameter 

Homogenization(1) 
Allowed? 

Allowable 
Sampling 

Methods(2) 
Method(s) Required 

Container Type 

Required 
Preservation 

matrix(5) 

Holding Time 
from sample 

collection until 
analysis 

Additional Comments 

Soil Gas 
sampling 

**See 
analytical 
list below 

(No.2) 

Not relevant Post-Run Tubing 
System (PRT) 

or 
Drive Point 

prob 

EPA TO-15 canister 
1L to 6L 

(minimum 1L) 

no Must arrive to 
analytical 

laboratory in 5 
days. 

30 days to 
analysis 

Avoid hits and damages to canister 
during shipment. 

SVOCs 
(including 

PAHs) 

**See 
analytical 
list below 

(No.3) 

 

Yes Direct push, 
Hollow stem auger, 

Bucket auger, 
Hand auger, Power 
auger, Spiral auger 
with conditions in 

regulations 

EPA 8270C 
 
 

100-250 ml glass 
jar with Teflon-

lined cap with no 
air space  

or 
Inert liner sealed 

on both ends 

Cool, 4°C±2 14 days to 
extraction; 

 40 days from 
extraction to 

analysis 

Standard measurement for SVOCs does 
not include PCBs and pesticides. 
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TABLE 1 

Analytical methods 

 

Analytical 
Parameter 

Homogenization(1) 
Allowed? 

Allowable 
Sampling 

Methods(2) 
Method(s) Required 

Container Type 

Required 
Preservation 

matrix(5) 

Holding Time 
from sample 

collection until 
analysis 

Additional Comments 

TPH-DRO 
and TPH-

ORO 

(C10-C40) 

No Direct push, 
Hollow stem auger, 

Bucket auger, 
Hand auger, Spiral 

auger with 
conditions in 
regulations 

EPA 8015 100-250 ml glass 
jar with Teflon-

lined cap with no 
air space 

 or 
Inert liner sealed 

on both ends  

Cool, 4°C±2 14 days to 
extraction; 

 40 days from 
extraction to 

analysis 

 

TPH-GRO 

(C6-C10) 

No Direct push, 
Hollow stem auger, 

Spiral auger with 
conditions in 
regulations 

Analytical 
method: 
EPA 8015 

 
Preparation 

method: 
EPA 5021 

 

22-mL clear glass 
vial with PTFE-

lined septum and 
crimp-cap or 
screw-caps 

 + 

100-250 ml glass 
jar with Teflon-

lined cap 

Vial: with 10 mL 
matrix modifying 

solution (4) 
 

Cool, 4°C±2 

14 days to 
analysis 

Need about 2-gram sample (or until line 
marked on vial by the analytical lab). 

Must be collected with core-sampler. 

Transfer sample to vial and jar within 2 
minutes of exposure to air. 

Glass jar does not replace the vials and 
can be used only for lab screening 
during the first 48 hours from sampling. 
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TABLE 1 

Analytical methods 

 

Analytical 
Parameter 

Homogenization(1) 
Allowed? 

Allowable 
Sampling 

Methods(2) 
Method(s) Required 

Container Type 

Required 
Preservation 

matrix(5) 

Holding Time 
from sample 

collection until 
analysis 

Additional Comments 

 
Metals 
**See 

analytical 
list below 

(NO.4) 

Yes Direct push, 
Hollow stem auger, 

Bucket auger, 
Hand auger, Power 
auger, Spiral auger 
with conditions in 

regulations 

 
Analytical 
method: 

EPA 6010D, 
6020A 
Acid : 

 Preparation 
method: 

3051A /3050B 

100-250 ml glass 
jar with Teflon-

lined cap with no 
air space  

or  
Inert liner sealed 

on both ends  
or  

Polyethylene 
container 

Cool, 4°C±2 28 days for 
mercury; 

 
6 months for 
other metals 

All sample containers must be 
demonstrated to be free of 
contamination at or below the reporting 
limit. 

 
Plastic and glass containers are both 
suitable. 
 
Must be consistent with EPA metal 
guidelines Analytical 

method: 
EPA 6010D, 

6020A 
Leaching: 

Preparation 
method: 

EN-12457-2 
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TABLE 1 

Analytical methods 

 

Analytical 
Parameter 

Homogenization(1) 
Allowed? 

Allowable 
Sampling 

Methods(2) 
Method(s) Required 

Container Type 

Required 
Preservation 

matrix(5) 

Holding Time 
from sample 

collection until 
analysis 

Additional Comments 

Hexavalent 
Chromium, 

Cr (VI) 

 

Yes Direct push, 
Hollow stem auger, 

Bucket auger, 
Hand auger, Power 
auger, Spiral auger 
with conditions in 

regulations 

Analytical 
method: 

 
EPA 7199 

Preparation 
method: 

EPA 3060 

 

100-250 ml glass 
jar with Teflon-

lined cap with no 
air space  

or  
Inert liner sealed 

on both ends  
or  

Polyethylene 
container 

Cool, 4°C±2 30 days to 
extraction 

7 days from 
extraction 

All sample containers must be 
demonstrated to be free of 
contamination at or below the reporting 
limit. 

Plastic and glass containers are both 
suitable. 

Must be consistent with EPA metal 
guidelines 

Explosives 

**See 
analytical 
list below 

(NO.5) 

 

Yes Direct Push, 
Hollow Stem 

auger, hand auger, 
power auger, spiral 

auger w/SPT 

Analytical 
method: 

EPA 8330B 

Amber Jar 100-
250 ml, Teflon 

Capped Jar 
 or 

 inert liner seal on 
both ends and 

keep out of sun; 

Cool, 4°C±2; 
Avoid exposure 

to light 

14 days to 
extraction;  

40 days from 
extraction to 

analysis 

 

Perchlorate Yes Direct Push, 
Hollow Stem 

auger, hand auger, 
power auger, spiral 

auger w/SPT 

Analytical 
method:  

EPA Method 6850 
or  

EPA Method 6860 

100-250 ml glass 
jar with Teflon-

lined cap with no 
air space 

Cool, 4°C±2; 
Store sample 

 or 
 extract with 
headspace to 

avoid anerobic 
biodegradation 

Extraction and 
analyze within 

28 days of 
collection 
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TABLE 2 

SAMPLING QUALITY CONTROL (6) 
 

QC Sample Required Frequency Applicable Analytical Parameters  Required Sampling Containers/Preservation/Comments 

Field Duplicates 

 

1 per every 20 samples  
or 
1 if less than 10 samples. 

All The analysis lab will split the sample after homogenization, and conduct the 
analysis for both samples (Not applicable for VOC and TPHs).  

See TO-15 guidelines for required quality control sampling. 

 

Split Samples 10% of the samples for each 
analytical parameter, when 
there are at least 10 samples 

All  The split will be done in the field and samples will be sent to two different 
accredited labs that will conduct the analysis in the same analytical methods.  

Split sample is not required for VOC and TPH-GRO. 
See TO-15 guidelines for required quality control sampling. 

Ex: Total samples = 100 (35 TPH only; 60 TPH + metal; 5 metals + SVOC).  
You must split 9 TPH (from the 95 TPH samples), 6 metals, 0 SVOC) 

Soil Background Samples  1 per Site All It is acceptable to take the background samples inside the contaminated site, but 
must be taken in an area that is far from the contaminated activities. 

See TO-15 guidelines for required quality control sampling. 

Air Field Blank  

(only if required by IMOEP) 

1 per every 20 samples  
or  
1 per site if less than 10 
samples 

All 
It is important to take samples from workplace air, from representative points in 
the site. 
VOC & TPH-GRO: 22-mL clear glass vial should contain 10 mL matrix modifying 
solution (4) with PTFE-lined septum and crimp-cap or screw-caps. 
SVOC, TPH-DRO, TPH-ORO: 1-Liter amber glass bottle should contain water with 
Teflon-lined cap 
Metals: 500 mL polyethylene or glass bottle preserved with HNO3 to pH <2 

TO-15 - See guidelines for required sampling quality control. 
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  TABLE 2 

 SAMPLING QUALITY CONTROL(6) 

 

QC Sample Recommended/Required 
Frequency 

Applicable Analytical parameter 
(from table 1) 

Required Sampling Containers/Preservation/Comments 

Equipment Blank 
(analysis required only when 
reusable equipment is used 
and only if required by IMOEP) 

1 per 20 samples for non-
disposable sampling 
equipment 

All If the accredited worker who takes the samples conducts a validation test for the 
equipment cleaning process, he is exempt from taking samples for the 
equipment blank. (Validation test will be valid for 2 years). 
VOC & TPH-GRO: 22-mL clear glass vial with PTFE-lined septum and crimp-cap or 
screw-caps 

SVOC, TPH-DRO, TPH-ORO: 1-Liter amber glass vial with Teflon-lined cap 

Metals: 500 mL polyethylene or glass bottle preserved with HNO3 to pH <2 

Trip Blank 
(only if required by IMOEP) 

1 per cooler VOC Trip sample should be held in cooler with the samples. 
22-mL clear glass vial should contain 10 mL matrix modifying solution (4) and 
about 2-grams clean soil with PTFE-lined septum and crimp-cap or screw-caps. 

Cooler Temperature Blank 

(only if required by IMOEP) 

1 per cooler All 
Need ice volume of not less than 20% of cooler space volume. The ice will be 
held in a waterproof container.  
125 ml glass or polyethylene container with water 
TO-15 : not required for canisters. 

Additional contaminate that 
exists in the sample and is not 
included in the lab list 

10% of the samples (low-
concentration and high- 
concentration)  

VOC 
 

SVOC 

If the difference between the total concentration of the compounds in the 
reported list and the total VOC/SVOCs is more than the order of magnitude, the 
lab should note the highest concentration that is not included in the lab’s 
standard list (see standard list on next page). That concentration must be clearly 
noted on the lab report, and must be considered in the site investigation report. 

1. Homogenization of samples submitted in a liner must be performed by the analytical laboratory.  
2. Per the Israel regulations. NOTE: Scoop/trowel, hand auger, and bucket auger not allowed for VOCs and TPH-GRO; power auger and backhoe loader not allowed 

for VOCs, TPH-GRO, TPH-DRO and TPH-ORO. 
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3. Sampling laboratory must inform analytical laboratory of need for low-concentration (PID<20 ppm) VOC analyses, high-concentration (PID>20 ppm) VOC analyses, 
or both (will be dependent on whether concentrations of VOCs are unknown and/or what regulatory cleanup levels are being used at the site). 

4. Matrix Modifying Solution: Based on EPA 5021 June 2003, part 7.7 (180 gr NaCl to 500 ml water). 
5. Preservation matrix must be prepared by analytical Laboratory and supplied within vials and Jars. 
6. Quality Control (QC) samples referenced in Israeli Regulations (Reference 122-09) included in table with “Frequencies Recommended/Required” in Regulations; 

actual number of QC samples will be dependent on project objectives and may vary from site to site
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Analytical List 1 – Standard list for VOC (GC-MS-HS)  

Method EPA 8260 

***Limit of Report (LOR) must be lower than VSL values*** 
 

 compound CAS No. 
1 Acetone 67-64-1 
2 Benzene 71-43-2 
3 Bromobenzene 108-86-1 
4 Bromochloromethane 74-97-5 
5 Bromodichloromethane 75-27-4 
6 Bromoform 75-25-2 
7 Bromomethane 74-83-9 
8 Butylbenzene, n- 104-51-8 
9 Butylbenzene, sec- 135-98-8 
10 Butylbenzene, tert- 98-06-6 
11 Carbon Tetrachloride 56-23-5 
12 Chlorobenzene 108-90-7 
13 Chloroform 67-66-3 
14 Chloromethane 74-87-3 
15 Chlorotoluene, o- 95-49-8 
16 Chlorotoluene, p- 106-43-4 
17 Cumene (Isopropylbenzene) 98-82-8 
18 Dibromo-3-chloropropane, 1,2- 96-12-8 
19 Dibromochloromethane 124-48-1 
20 Dibromoethane, 1,2- (EDB) 106-93-4 
21 Dibromomethane (Methylene Bromide) 74-95-3 
22 Dichlorobenzene, 1,2- 95-50-1 
23 Dichlorobenzene, 1,4- 106-46-7 
24 Dichlorodifluoromethane 75-71-8 
25 Dichloroethane, 1,1- 75-34-3 
26 Dichloroethane, 1,2- (EDC) 107-06-2 
27 Dichloroethylene, 1,1- 75-35-4 
28 Dichloroethylene, 1,2-cis- 156-59-2 
29 Dichloroethylene, 1,2-trans- 156-60-5 
30 Dichloropropane, 1,2- 78-87-5 
31 Dichloropropane, 1,3- 142-28-9 
32 Dioxane 1,4 123-91-1 
33 Ethyl Chloride (Chloroethane) 75-00-3 
34 Ethylbenzene 100-41-4 
35 Hexachlorobutadiene 87-68-3 
36 Hexane, N- 110-54-3 
37 Methyl Ethyl Ketone – MEK (2-Butanone) 78-93-3 
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Standard list for VOC (GC-MS-HS) (Analytical List 1 – continue) 

Method EPA 8260 

***Limit of Report (LOR) must be lower than VSL values*** 
 
 compound CAS No. 
38 Methyl Isobutyl Ketone – MIBK (4-methyl-2-

pentanone) 
108-10-1 

39 Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) 1634-04-4 
40 Methylene Chloride (dichloromethane) 75-09-2 
41 Naphthalene 91-20-3 
42 Propyl benzene 103-65-1 
43 Styrene 100-42-5 
44 Tetrachloroethane, 1,1,1,2- 630-20-6 
45 Tetrachloroethane, 1,1,2,2- 79-34-5 
46 Tetrachloroethylene (PCE) 127-18-4 
47 Toluene 108-88-3 
48 Trichlorobenzene, 1,2,3- 87-61-6 
49 Trichlorobenzene, 1,2,4- 120-82-1 
50 Trichloroethane, 1,1,1- 71-55-6 
51 Trichloroethane, 1,1,2- 79-00-5 
52 Trichloroethylene (TCE) 79-01-6 
53 Trichloropropane, 1,2,3- 96-18-4 
54 Trimethylbenzene, 1,2,4- 95-63-6 
55 Trimethylbenzene, 1,3,5- 108-67-8 
56 Vinyl Chloride 75-01-4 
57 Xylene (m-, o-, p-) (108-38-3, 

95-47-6,  
106-42-3) 

58 Xylenes 1330-20-7 
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Analytical List 2 – Standard list for VOCs (Active Soil Gas) 

Method EPA TO-15 

***Limit of Report (LOR) must be lower than VSL values*** 
 

  compound CAS No. 
1 Acetone 67-64-1 
2 Vinyl Acetate 108-05-4 
3 2-Propanol (Isopropyl Alcohol) 67-63-0 
4 2-Butanone (MEK) 78-93-3 
5 Acrolein 107-02-8 
6 Benzyl Chloride 100-44-7 
7 Carbon Disulfide 75-15-0 
8 Cyclohexane 110-82-7 
9 Ethyl Acetate 141-78-6 
10 Methyl Methacrylate 80-62-6 
11 1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 
12 1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 
13 1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 
14 Methyl tert-Butyl Ether 1634-04-4 
15 trans-1,2-Dichloroethene 156-60-5 
16 1,1,2,2-Tetrachloroethane 79-34-5 
17 1,1,2-Trichloroethane 79-00-5 
18 1,1-Dichloroethane 75-34-3 
19 1,1-Dichloroethene 75-35-4 
20 1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 
21 1,2-Dibromo-3-chloropropane 96-12-8 
22 1,2-Dibromoethane 106-93-4 
23 1,2-Dichloroethane 107-06-2 
24 1,2-Dichloropropane 78-87-5 
25 1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 
26 1,3-Butadiene 106-99-0 
27 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 
28 1,4-Dioxane 123-91-1 
29 2-Hexanone 591-78-6 
30 3-Chloro-1-propene (Allyl Chloride) 107-05-1 
31 4-Methyl-2-pentanone 108-10-1 
32 Acetonitrile 75-05-8 
33 Acrylonitrile 107-13-1 
34 Benzene 71-43-2 
35 Bromodichloromethane 75-27-4 
36 Bromoform 75-25-2 
37 Bromomethane 74-83-9 
38 Carbon Tetrachloride 56-23-5 
39 Chlorobenzene 108-90-7 
40 Chloroethane 75-00-3 
41 Chloroform 67-66-3 
42 Chloromethane 74-87-3 
43 cis-1,2-Dichloroethene 156-59-2 
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  compound CAS No. 
44 Cumene 98-82-8 
45 Dibromochloromethane 124-48-1 
46 Dichlorodifluoromethane (CFC 12) 75-71-8 
47 d-Limonene 5989-27-5 
48 Ethylbenzene 100-41-4 
49 Hexachlorobutadiene 87-68-3 
50 Methylene Chloride 75-09-2 
51 Naphthalene 91-20-3 
52 n-Hexane 110-54-3 
53 n-Nonane 111-84-2 
54 n-Propylbenzene 103-65-1 
55 o-Xylene 95-47-6 
56 p+m – Xylene  108-38-3,  

106-42-3 
57 Propene 115-07-1 
58 Styrene 100-42-5 
59 Tetrachloroethene 127-18-4 
60 Tetrahydrofuran (THF) 109-99-9 
61 Toluene 108-88-3 
62 Trichloroethene 79-01-6 
63 Trichlorofluoromethane (CFC 11) 75-69-4 
64 Trichlorotrifluoroethane 76-13-1 
65 Vinyl Chloride 75-01-4 
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Analytical List 3 – Standard list for SVOCs (GC-MS-HS) 

Method EPA 8270 

***Limit of Report (LOR) must be lower than VSL values*** 
 compound CAS No. 

1 Acenaphthene 83-32-9 
2 Acetophenone 98-86-2 
3 Anthracene 120-12-7 
4 Benz[a]anthracene 56-55-3 
5 Benzo(a)pyrene 50-32-8 
6 Benzo(b)fluoranthene 205-99-2 
7 Benzo(k)fluoranthene 207-08-9 
8 Benzyl Alcohol 100-51-6 
9 Biphenyl, 1,1- 92-52-4 
10 Bis(2-chloroethoxy)methane 111-91-1 
11 Bis(2-ethylhexyl)phthalate 117-81-7 
12 Caprolactam 105-60-2 
13 Chloronaphthalene, Beta- 91-58-7 

14 Chlorophenol, 2- 95-57-8 
15 Chrysene 218-01-9 
16 Dibenz[a,h]anthracene 53-70-3 
17 Dibutyl Phthalate 84-74-2 
18 Dichlorophenol, 2,4- 120-83-2 
19 Diethyl Phthalate 84-66-2 
20 Dimethylphenol, 2,4- 105-67-9 
21 Dinitrophenol, 2,4- 51-28-5 
22 Dinoseb 88-85-7 
23 Diphenylamine 122-39-4 
4 Fluoranthene 206-44-0 
25 Fluorene 86-73-7 
26 Hexachlorocyclopentadiene 77-47-4 
27 Indeno[1,2,3-cd]pyrene 193-39-5 
28 Isophorone 78-59-1 
29 Methylnaphthalene, 2- 91-57-6 
31 Octyl Phthalate, di-N- 117-84-0 
32 Pentachlorophenol 87-86-5 
33 Phenol 108-95-2 
34 Pyrene 129-00-0 
35 Trichlorophenol, 2,4,5- 95-95-4 
36 Trichlorophenol, 2,4,6- 88-06-2 
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Analytical List 4 – Standard list for metals (ICP-MS) 

Method EPA 6010D/6020A 

***Limit of Report (LOR) must be lower than VSL values*** 
 

 compound CAS No. 
1 Aluminum 7429-90-5 
2 Antimony  7440-36-0 
3 Arsenic  7440-38-2 
4 Barium 7440-39-3 
5 Beryllium and compounds 7440-41-7 
6 Cadmium  7440-43-9  
7 Chromium, Total 7440-47-3 
8 Cobalt 7440-48-4 
9 Copper 7440-50-8 
10 Iron 7439-89-6 
11 Lead  7439-92-1 
12 Lithium 7439-93-2 
13 Manganese  7439-96-5 
14 Mercury  7439-97-6 
15 Molybdenum 7439-98-7 
16 Nickel  7440-02-0 
17 Selenium 7782-49-2 
18 Silver 7440-22-4 
19 Thallium  7440-28-0 

20 Vanadium  7440-62-2 
21 Zinc  7440-66-6 
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Analytical List 5 – Standard list for Explosives 

Method EPA 8330 

 Acronym Compound Name CAS 
1 TNT 2,4,6-trinitrotoluene 118-96-7 
2 TNB 1,3,5-trnitrobenzene (TNT Breakdown product) 99-35-4 
3 2,4-DNT 2,4-dinitrotoluene 121-14-2 
4 2,6-DNT 2,6-dinitrotoluene 606-20-2 
5 Tertryl Methyl-2,4,6-trinitrophenylnitramine 479-45-8 
6 2-AmDNT 2-amino-4,6-dinitrotoluene (TNT Breakdown 

product) 
35572-78-2 

7 4-AMDNT 4-amino-2,6-dinitrotoluene (TNT Breakdown 
product) 

19406-51-0 

8 2-NT 2-Nitrotoluene or m-Nitrotoluene 99-08-1 
9 3-NT 3-Nitrotoluene or o-Nitrotoluene 88-72-2 
10 4-NT 4-Nitrotoluene pr p-Nitrotoluene 99-99-0 
11 NB Nitrobenzene 98-95-3 
12 1,3-DNB 1,3-Dinitrobenzene 99-65-0 
13 RDX Hexahydor-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine 121-82-4 

14 HMX Octahydro-1,3,5-7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazoncine 2691-41-0 

15 NG Nitroglycerin 55-63-0 
16 3,5 DNA 3,5 dinitroaniline (TNT Breakdown product) 618-87-1 
17 PETN Pentaerythritol tetranitrate 78-11-5 

***Limit of Report (LOR) must be lower than VSL values*** 
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 בחו"ל תיאנליטהנחיות לשינוע דגימות ממעבדת הדיגום בישראל אל מעבדה 

יהיו חלק אשר באחריות המעבדה הדוגמת, והוא יפורט בנהלי עבודה  הינותהליך השינוע כולו 

של המעבדה הדוגמת הלי העבודה נ .מההסמכה של הרשות להסמכת מעבדות עבור פעילות המעבדה

 אנליטיתהמעבדה האל  הלכל השלבים מרגע נטילת הדגימה בישראל ועד להגעת יכללו התייחסות

 , לרבות הדרישות הבאות:במסמך זה 1המוסמכת לשיטה המצוינת בטבלה  בחו"ל

 אחסון .1

כל אריזה ועבור כל דגימה את תנאי האחסון מרגע הדיגום ועד הגעה יש לתעד עבור .1.1

הקפאה, משך \לרבות מיקום, האם נשמרה בקירור האנליטית לאנליזה במעבדה

 האחסון בכל מקום וכד'.

 הסמכה של הציוד ושל צורת הכיול שלול בכפוףמקפיא יהיה באחסון במקרר או .1.2

ע"י הרשות להסמכת מעבדות. הקפאה של דגימות עם תכולת ובמעבדה מוסמכת 

למנוע  וזאת בכדירטיבות גבוהה תהיה בהדרגתיות (קודם קירור ולאחר מכן הקפאה) 

 התפשטות מהירה של החומר וסדיקת הכלי. 

 יוגדר על פי נהלי העבודה הפנימיים ויתבצעבמעבדה הדוגמת הדגימות  אחסוןמיקום .1.3

 .תחת השגחה רציפה נעול, או לחלופיןבמקום 

 אריזה .2
  – האריזה תתבצע באופן שימנע כל פגיעה בדגימות, לרבות

 .אריזה חיצונית קשיחה למניעת מעיכה (קרטון, פלסטיק וכד').2.1

  .סימון חיצוני על גבי האריזה של מטען שביר בעברית ובאנגלית.2.2

וחיכוך עם כלי אריזת כל כלי זכוכית (צנצנת, ווייל וכד') בעטיפה נפרדת המונעת פגיעה .2.3

 זכוכית אחרים.

השלמת נפח באריזה באמצעות חומרי מילוי ייעודיים (ספוגים, קלקרים, "פצפצים"  .2.4

 וכד') כך שלא תתאפשר תזוזה של הדגימות.

 .רטיבותמפני מסמכים מצורפים הגנה על .2.5

על כל סימן חיצוני או פנימי באריזות  בכתב לדווח אנליטיתיש לדרוש מהמעבדה ה.2.6

לדוגמא שברי זכוכית באריזה, רטיבות, מעיכה,  – המעידים על חשש מפגיעה בדגימות

במידה ויש חשש לפגיעה או שבוודאות ידוע על פגיעה,  סימנים של פתיחת האריזה וכד'.

המעבדה ולפסול את הדגימה שאינה עומדת  יש לדווח על כך בדו"ח ממצאי

 טים הנדרשים.בסטנדר

 תיעוד .3
אל האריזה יצורפו מסמכי תיעוד בשפה האנגלית אשר יאפשרו בקרה של המעבדה 

  – על כך שכלל הדגימות שנשלחו הגיעו אל היעד בשלמותן, לרבות אנליטיתה

רישום של כמות הדגימות בכל אריזה, סוג המיכל בהן הן נמצאות (בקבוקים, צנצנות, .3.1

 קניסטרים וכד') ונפח המיכל.
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-במידה ונשלחות דגימות ממספר פרויקטים שונים באותה אריזה, יש לדאוג לזיהוי חד.3.2

  חד ערכי עבור כל דגימה, על מנת למנוע בלבול כתוצאה משמות חוזרים.

 .")Yמתוך  Xרישום של מספר האריזה מתוך כלל האריזות במשלוח ("אריזה מס' .3.3

 .רישום משקל אריזה כולל בעת האריזה.3.4

גר את האריזה כך שניתן יהיה להבחין האם היא נפתחה במהלך שימוש בחותם הסו.3.5

  השינוע עד להגעה למעבדה.

 טמפרטורה .4
שתעמוד כך  אנליטיתלאורך כל השינוע אל המעבדה התשמר הדגימות  רטורתטמפ

 על פי ההסמכה הרלוונטית לשיטת האנליזה הנדרשת. בנושא זה בדרישות 

נמוכה לאורך השינוע תהיה באריזה  טמפרטורהאריזת דגימות הדורשות שמירה על .4.1

בנוסף לאריזה וזאת, פנימית מבודדת חום, לדוגמא צידנית פלסטיק, קלקר וכד' 

 הקשיחה החיצונית. 

או שקיות אטומות) אשר  "קרחומים"הכנסת קרח לאריזה תהיה רק בכלים אטומים (.4.2

 ימנעו נזילת מים עם הפשרת הקרח.

, )Data Logger( רטורהמדידה רציף לטמפמכשיר יצורף הנדרש בקירור לכל משלוח .4.3

. נתונים אלו יוצגו אנליטיתעם יכולת שמירה של הנתונים ושליפתם על ידי המעבדה ה

יש להקפיד על רישום מדויק של זמן שליחת הדגימה וזמן  המעבדה.ממצאי בדו"ח 

קבלת הדגימה במעבדה, ולהקפיד על הפעלה והפסקה של המדידה במכשיר בהתאם 

 לו. לזמנים א

 שילוח .5
למעבדה, תוך  תןר רציף ואמין בין הגורמים השונים עד להגעמחייב מעבשילוח האריזות 

 :, לרבות הדרישות הבאותבקרה ותיעוד

באמצעות חברות המספקות מספר משלוח המאפשר מעקב רציף אחר יבוצע רק שילוח .5.1

  מיקום ומצב כל אריזה.

עם תיעוד מלא של תאריך, שעה, יעשה שימוש בטופס שרשרת משמורת בשפה האנגלית .5.2

נדרשת  אנליטיתהמעבדה ה מיקום ומצב האריזה על ידי כל גורם עד להגעה למעבדה.

  הדגימות.לחתום על הטופס עם קבלת 

את כל המסמכים, האישורים וההצהרות בולטת אל המשלוח יש לצרף בצורה  .5.3

ם ובדיקות הנדרשות עבור שינוע הדגימות דרך נמלי תעופה, מעברי גבול, מכסי

 – הרשויות השונות, כך שלא יווצרו עיכובים או צורך בפתיחה של האריזה (לדוגמא

אישורים עבור שינוע חומ"ס, קרקעות, נוזלים, נדיפים, נושאי בטיחות, מכס, הגבלות 

 חקלאיות וכד')

, בצירוף פרטי קשר מעבדת הדיגום שלהמשלוח יעשה בצירוף כתובת למשלוח חוזר .5.4

 ח.מלאים של השול
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יצורף לדוח המעבדה ולדוח התוצאות הסופי שמוגש למשרד להגנת  המשלוח תיעוד

 הסביבה.

 


	נספח א' – רשימת שיטות דיגום ואנליזה
	תוכן עניינים
	הקדמה
	Analytical List 1 – Standard list for VOC (GC-MS-HS)
	Method EPA 8260
	Standard list for VOC (GC-MS-HS) (Analytical List 1 – continue)
	Method EPA 8260
	Analytical List 2 – Standard list for VOCs (Active Soil Gas)
	Method EPA TO-15
	Analytical List 3 – Standard list for SVOCs (GC-MS-HS)
	Method EPA 8270
	Analytical List 4 – Standard list for metals (ICP-MS)
	Method EPA 6010D/6020A
	Analytical List 5 – Standard list for Explosives
	Method EPA 8330
	הנחיות לשינוע דגימות ממעבדת הדיגום בישראל אל מעבדה אנליטית בחו"ל

	TABLE 1
	Analytical methods
	TABLE 2
	SAMPLING QUALITY CONTROL (6)

