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  ח בנושא שיטת תמהיל"דו
  

שמעתי פעמים רבות על ,  וגזדלק,  מיםצנרתבקורוזיה של כמהנדס קורוזיה העוסק עשרות בשנים 
קשה היה לי . אך עדיין היו לי ספקות,  מתקנים פועלים וראיתי שאין אבניתפגשתי גם. השיטה

כיועץ של . להשלים עם הקונפרונטציה של אלמנטים מנחושת עם אלמנטים של צינור מצופה אבץ חם
.  מסוג מיםאלקטרוליטשצמד גלווני זה קיים בתוך תמיד הזהרתי בפני מצב " פקר גלוון"חברת 

  .אך באתרים אלה לא היתה לי נוכחות, שמעתי גם על הצלחות
  

, של יצירת קטע ניסיוני, לבצע ניסוי מעשי מבוקר" תמהיל"כדי להגיע למסקנה סופית הצעתי לחברת 
" קופון"מנט של האת אל"). coupon" ("קופון"למטרת בדיקות לפי השיטה המקובלת של , בר פירוק

סוגרים את ההברגות משני . מתקינים בהברגות משני עברי הקופון אל תוך קו צינורות מים קרים ביתי
 מסירים –אחרי זה פותחים את ההברגות . ונותנים למים לזרום במשך מספר חודשים" קופון"צידי ה

   .וחים לביקורתאת הקופון ובעדינות מנסרים אותו לאורך כדי לקבל שני חצאי צינורות פת
  

יותר מסביר , פלדה מצופה באבץ חם/  מיליוולט נחושת 700-800 - של יותר מהאם אכן קיימת צמיד
, בתנאים דומים.  קטן ביותרישהמרחק הגיאומטר,  מה גם–להניח שיופיעו סימני קורוזיה גלוונית 

סימני קורוזיה כבר אחרי  הופיעו – שהוכנס מונוליט מפליז לתוך צינור עם ציפוי באבץ חם –לדוגמא 
  . יום60
  

  :"על פי יוזמתי בוצעו ניסויים בשני אתרים
  .1 .מס אתר –" סלמנדר"בה מותקן " תל מונד"מערכת מים ביתית בישוב  .1

 "סלמנדר "-  מטר מה4-הורכבו במרחק של כ" ניפלים"ה
 .2.  אתר מס–" סלמנדר"ללא ה" תל מונד"מערכת ביתית בישוב  .2

  . 2005 מאי 10 :הניסוי החל בתאריך 
  . 2005 נובמבר 20: בתאריך הסתיים הניסוי

  . מספיקה להתפתחות קורוזיה במידה וזו אכן מתפתחתמהווה תקופת זמן ,  שנה1/2 -כ: משך הזמן 
 נחתכו לאורך ונבדקו בדיקה חזותית ובדיקה בזכוכית –אחרי גמר תקופת הניסוי פורקו הקופונים 

  . דה מזהה בקלות סימני חלודה זאת הבדיקה שבה איש מהש–מגדלת 
  . לא נמצאו שום סימני חלודה – ילהפתעתי ובניגוד לציפיותי
שיניתי את דעתי ואהיה בעתיד מוכן לקבל מתקנים עם התקן של חברת  - לאור בדיקה מחמירה זאת 

  ".תמהיל"
 מידי ולבדקו" סלמנדר" ניתן להתקין קופון דומה מיד אחרי התקן ה–אם לקוח רוצה בקרה שוטפת 

  .פעם בפעם
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