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לאנליזות שמן שנאים קיבלה  'מגוואט שנאים'מעבדת 

 ! 17025ISO/IECתקן להסמכה בינלאומית 
 
 

 

הינו התקן היחיד והחשוב   ISO/IEC 17025תקן 

 ביותר למעבדות בדיקה. 

 

הוכיחה יכולת טכנית זה מעבדה מוסמכת לתקן 

בדיקות מדויקות המבוססות על  לבצעומקצועית 

  מכשירי בדיקה ברמה בינלאומית.ונהלים, שיטות 

 

מוסמכת לתקן השל מעבדה מקומית  יתרונות חשובים שבע

17025 SO/IECI 

 מהירזמין ומענה מעבדה מקומית=  .1
יכולה לתת מענה מספק לבדיקות  מוסמכת רק מעבדה מקומית

דחופות )למשל בעקבות תקלה בשנאי(. מעבדה מקומית 

חסכון בעלויות וזמן שילוח. בחלק מהבדיקות, גם  מאפשרת

שעות מדיגום  48דרישות תקן הבדיקה אף מגדיר זמן קצוב של 

 עד בדיקה.

 ברמה בינלאומית מקצועיתגישת עבודה   .2

 

מחייב את כלל המעבדה,: החל מעובדיה, דרך   ISO/IEC 17025יישום תקן 

נהלים ושיטות ועד אחרון מכשירי המעבדה. כל הבדיקות הנעשות תחת 

לתקני הבדיקות, עבודה פנים מעבדתית מלאה ההסמכה כוללות התאמה 

ברמה בינלאומית, ת בדוקות ומוכרות הכוללת ניהול מקצועי על פי שיטו

 ומערכת מפוקחת של מעקב וכיולים.

 ISO/IEC 17025תקן 

הוא התקן הבינלאומי 

החשוב ביותר 

למעבדות בדיקה, 

ומפוקח בישראל ע"י 

הרשות הלאומית 

  להסמכת מעבדות 

רק מעבדה מקומית 

יכולה לתת מענה 

 מספק לבדיקות דחופות.

  

מעבדתנו הינה המעבדה 

היחידה בישראל 

המוסמכת לבדיקות 

 שמן שנאים

 קלק למעבר להורדה מאתר הרשות הלאומית להסמכת מעבדותה -של מגוואט שנאים  תעודת הסמכה

https://www.israc.gov.il/?pg=Lab&CategoryID=231&ArticleID=468


 

 

 

  לקוח'  אמינים -יחסי 'מעבדה .3

מחויבת ליחסי לקוח הכוללים מענה על כל  ISO/IEC 17025מעבדה מוסמכת תקן 

. המעבדה מחויבת לעבוד בשקיפות מלאה מול שאלה שעולה הקשורה לבדיקה

שמורה, כחלק מנהלי המעבדה, ניגוד עניינים וללא משוא פנים. ללקוח ללא הלקוח, 

מחויבת מצידה המעבדה . יכולת לבקר את תוצאות הבדיקות, להביע דעה ולהתייעץ

בסיס  מהוויםכל אלו לתת מענה מספק הכולל חקירה ושיתוף הלקוח בתוצאותיה. 

 ..עבדהלאמון בממוצק 

 יכולות מקצועיות מוכחות  .4

בעלי הכישורים מבטיחה כי רק אנשי מקצוע מיומנים,   ISO/IEC 17025עמידה בתקן 

המעבדה צוות מעבדה. על מנת להוכיח זאת, על לפעול בהמתאימים מאושרים 

צוות מפוקחים הנערכים במעבדה ע"י מומחים חיצוניים. תקופתיים לעבור מבחנים 

הנהלים והשיטות המוגדרים בהסמכה  יכולת ביצוע כלחייב להוכיח  המעבדה

להתמודד עם כל בעיה שעלולה לצוץ במהלך הפעילות.  ויכולתלמעבדה,  הפרטנית

 .הבדיקותתוצאות את אמינות  כל אלו מעלים

 תהליך שיפור מתמיד .5

כוללת נהלים ושיטות לשיפור מתמיד של עבודת המעבדה   ISO/IEC 17025עמידה בתקן 

ספציפית בתחומים של שיפור האיכות, פישוט תהליכים, שיפור מיומנויות עובדים. 

 .תוצאות הבדיקותאמינות גם הם על משפיעים ממזערים טעויות ותהליכים אלו 

 נכונות דוחו"ת הבדיקה .6

מעבדה מוסמכת מגישה את דו"ח הבדיקה ללקוח ודו"ח זה משמש כבסיס להחלטה 

היכולה להיות מהותית ביותר לגבי השנאי ממנו נדגם השמן. מכיוון שישנה שונות 

מנגנונים   ISO/IEC 17025טבעית מובנית כתוצאה מאופי הבדיקה, ישנם בתקן 

לקוח ומציגה תוצאה הוודאות משוקפת ל-לבקרה על נכונות התוצאה. מדידת אי

אנו המעבדה היחידה בארץ המוסמכת לתת גם חוות דעת  בעל אמינות גבוהה.

 ופרשנות לכל תוצאות הבדיקה.

 תאימות עם בדיקות בינלאומיות .7

אחר שינויים בתקן זה. שינויים  תעוקבו ISO/IEC 17025מעבדה המוסמכת לתקן 

אלו כוללים שיפורים ותיקונים כתוצאה מקבוצות עבודה בינלאומיות העוסקות 

בחקירת שיטות בדיקה מתקדמות. מעבדה מוסמכת אף מחויבת להשתתף באופן 

פעיל בסבבי בדיקות בינלאומיות. באופן זה, המעבדה יכולה להציע שיפורים 

 מחויות השונות במקצועות הרלוונטייםבבדיקות, באופני השירות ובהת

 ההסמכות שלנו )נכון לעכשיו(

  לפי תקן שמן שנאים לדיגוםהסמכה ,IEC 60475 

  לפי תקן  לבדיקת מתח פריצההסמכהIEC60156 

  לפי תקן  לבדיקת לחות בשמןהסמכהASTM-D1553 

  בשמן לפי תקן  לבדיקת תכולת אינהיביטורהסמכהASTM-D2668 

  לפי תקני לכל הבדיקות,  ומתן פרשנות וחוות דעתלאנליזה הסמכהBKM בין היתר ,IEEE-

C57.109  

 

 :)ומתכננים להסמיכן בהמשך( בנוסף אנו מבצעים את הבדיקות הבאות במעבדתנו

  בדיקת גזים מומסים בשמן לפי תקןASTM-D3612 

  בדיקת טנגנס דלתא וקיבוליות לשמן לפי תקןIEC 60247 

  בדיקת מספר נטרליות לפי תקןIEC 62021-2 

  בדיקת פוראנים לפי תקןIEC 61198 

 
 

 

 

 אמ. וי. איי. בע"מ 

 073-3777888 ':טל

 073-3777800 :פקס

 info@mva.ltdדוא"ל: 

 mva.ltd: אתר

___________________________ 

שלחתי לך ידיעון זה כי 

חשבתי שהנושא יעניין 

אותך. אם טעיתי, אנא לחץ 

 על הלינק להסרה
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