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   שביעות רצון הקיבוץ– HF"4" סלמנדר" אבנית במערכת מרכזית מניעת נזקי: הנדון

  צנרת בת עשרות שנים, נוי, רפת גדולה,  בתי אב350 - כ–בקיבוץ 
  ,נ.א

  הבוסטר הראשי שעובד בספיקה אחרי , מרכזי לקיבוץ" סלמנדר" הותקן על ידנו ,98מאי בחודש  .1
 שהיו לנו ספקות רבים אם ניתן יהיה להוכיח לנו אחרי כישלונות, זאת לאחר.  קוב לשעה105של עד 

 שמערכת כלשהיא יכולה להעניק פתרון מרחבי ולמשך זמן ארוך ולהקטין לנו, רבים אחרים בעבר
 .נזקי אבנית

הנני ,  כמפורט בהמשךבעלי התפקידיםובו נכחו  99 יולי 27 -שנערך במשרדי ב, דיון מסכםעל בסיס  .2
 שעברו דרך ,ולאחר  חודשי בקרה14 -לאחר כמסכם בזאת את שביעות רצוננו מהתוצאות וזאת 

 . קוב מים550,000 -המערכת כ
  -:בעלי התפקידים שעקבו אחר ההתקנה והתוצאות הם .3

  כוכבא יעקב – חשמלאי     רזי ניצן– רכז הבניין     בני מרקל– רכז הפרוייקט
  פיני– אינסטלטור     יריב פרג– קיטור       פיני זכאי– המיםרכז 

 -: העיקריים כפי שהשתקפו הםהממצאים .4
 להיות משתנה והופך ההתגבשות שלה אבל מבנה, "סלמנדר" בעקבות ההאבנית לא נעלמת  .א

שהתמוססה , זאת הבחנו כבר בסמוך למועד ההתקנה גם באבנית קיימת. פריך וקל לניקוי
 .רחבי המשקבדודים ב

ים וציוד ישן 'פלנג, דודים-שבו נחשפו חורים ב,  בין החודשים השני והשישינצפה בלאי מואץ  .ב
 . בבלאי זהומאז חלה ירידה דראסטית,  מנזקי קורוזיהשהיו חלשים במערכת

כאשר בעבר גם , ים' בלי לפתוח הפלנגניתן היה לשלוף בקלות גופי חימום, האבנית מפוררת  .ג
 .לא היה נשלף מהדוד בגלל האבנית והעיוותים שנוצרו בגופי החימום מהחום והאבנית' פלנג

 . דודים שנפתחו ודפנותיהם נמצאו נקיים לגמרי10 -נבחנו כ  .ד
 . יותרותרמוסטטים לא נתפסים, בגופי חימום מקופלים נפסקה" מלכודת אבנית"תופעת   .ה
  מ " ק1.5 -שהוא במרחק של כ, "סלמנדר"מד משמעותיים כתוצאה מהתקנת האין הפסדי עו  .ו

 . מטר ממנו100 - קוב מים ובגובה של כ225 -שבה כ, מבריכת האיגום
   ובכל דוד נצברו בעבר בממוצע )550 עד PPM) 350לקשים מאד המים בעין חרוד נחשבים  .5

   דודים 50 - הדודים השנתי הסתכם לבלאי. ג אבנית קשה על גוף החימום לאחר כשנת עבודה" ק9 -כ
 . ליטר כל אחד200,  דודים300 -מתוך כ) 1996בנתוני (ים בשנה ' פלנג100 -וכ

 . ובאופן שוטף על פני כל התקופהשהבקרה נערכה בכל מרחבי המשקהנני לציין  .6
 .ימשיך בביצועיו הטובים על פני שנים רבות" סלמנדר"שה, אנו מקווים .7
  .ותשומת הלבתודה על השירות הטוב  .8

  
  

  .עותק מקורי נמצא במשרדנו. המכתב נסרק לצורך הצגה באתר
  


