
                        
  ח סיכום" דו–מערכת למניעת נזקי אבנית : הנדון

 רקע .1
הצריכה . 4" נעשית באמצעות רשת מים של 4ד ומפעל "הספקת המים למחנה בי  .א

 .ב" קו5000÷6000החודשית הממוצעת הינה בתחום 

 רבות עקב הצטברות אבנית בצנרת מים אשר חייבה במהלך השנים התגלו בעיות  .ב
ות רבות בביצוע תיקונים וכתוצאה מכך גם להשבתת קווי ייצור למשך השקעת שע

ד מערכת " במחנה בי96/35/ בעיה זו הותקנה בתאריך על מנת לפתור. התיקון
 .תמהיל" להשבחת מים של חברת משולבת

 3 החברה לבצע  נדרשה95 ממאי 30579072000'  הרכישה מסבהתאם למפרט  .ג
על מנת להוכיח את ) חר חצי שנה ולאחר שנה לא, עם ההתקנה( בדיקות של המערכת 

 .יעילותה

   הרכב המערכת .2
 :המערכת כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים

 ".ספין קלין "– ראשי סינון דגם ארגל 4 מיקרון בעל 75מסנן אוטומטי   .א
 . מערכת לשינוי מבנה התגבשות אבנית –סלמנדר   .ב

 שיטת הבדיקות  .3
 ה לאחר חצי שנה ולאחר שנה בדיקות עם ההתקנ3 : הבדיקותתדירות  .א
 : הבדיקהמקומות  .ב

 . בית הדינמומטר– ליד המערכת )1
 .צנרת ודודי חימום – 47מ " מקלחת ב– מטר מהמערכת 400 -כ )2
  מחלקת הציפויים– מטר מהמערכת 500 -כ )3

  הבדיקהתוצאות .4
 : המערכתעם התקנת  .א

 47מקלחת  )1
 .את מים חמים ברזיות ונמצאו נקיות מאבן אך עם צבע חלודה בצנרת יצי3נפתחו   .א
העליון מאוזן עם קוטר ½ " קטעי צנרת 2במקלחת התא האמצעי פורקו   .ב

  .מ" מ14מ והתחתון אנכי עם קוטר פנימי " מ14.5פנימי 
  
  
  
 

בשני דודי חימום המים נמצאו אבנים וגושי אבן גדולים וקשים שהצטברו   .ג
   האבנית מהווה בידוד וגורמת(גוף החימום וכן בתוך הוד עצמו , על האוגן

  ) .לבזבוז חשמל 



בדוד הימני מוכנס גוף חימום חדש ולדוד השמאלי מוחזר גוף החימום 
 .ללא ניקוי

  מגדלי הקירור )2
 . שנחתך ובכניסה למשאבה בבית דינמומטר התגלו סימני אבן קשים3"בקטע הצינור 

 ליין ציפויים )3

בלייני הציפויים מצטברת אבנית קשה באמבטיות שמחייבת ניקוי יסודי   .א
תהליך הניקוי מחייב שני ) . במסגרת החופשה המרוכזת(נה אחת לש

 . ימים 10 -עובדים לעבודה מאומצת במשך כ

 .החלפת ברזים שנתקעו/  ימים בחודש לתיקון 3 -כמו כן נדרשו כ  .ב

 :לאחר חצי שנה  .ב

 :47מ "מקלחת ב )1

כלומר , מ" מ14קוטר הצינור ביום ההתקנה . (מ" מ15 –מים חמים ½ קוטר צינור   .א
  ) .נית קימתנשחקה אב

  הצטברות אבניתבברזיות לא הייתה  .ב

 כאשר בדוד עם גוף החימום אבנית מפוררתבשני דודי החימום נמצאה   .ג
הישן נמצאו גושי אבנית שהתפרקו ובגוף החימום החדש נמצאו קליפות 

  אבנית
 . צורך בהחלפת גופי חימוםבקלות ולא היההדודים נוקו ,  ובוץ

  :מגדלי קרור )2
 .לא התגלו סימני אבנית

  :ליין ציפויים )3
 ) .המשמעות הייתה השבתת הליין ( לא נבדקו 

 לאחר שנה  .ג

  47מקלחת  )1
נפתחו הדודים ונמצאו בהם קליפות אבנית וגופי החימום עם שכבה דקה קשה 

 ).מגן על גוף החימום(של אבנית 

 ליין ציפויים )2

 בהן ותלעומת שנים קודמ. לא היה צורך להשקיע בניקוי האמבטיות   .א
 לאחר התקנת הרי שהשנה, מ" מ30 -התגבשה אבנית לעובי של כ

  , המערכת
 .ים שהתקפלו בניקויות האבנית היתה של מילימטרים ספורהתגבש

 היה צורך בהשקעת עבודה מאז התקנת המערכת לא נתקעו ברזים ולא  .ב
 .מיותרת

 באמבטיות מגיעות לרמה הנדרשת במהירות' והטמספיקת המים יציבה   .ג
  .שאין הצטברות אבנית על גופי החימוםמשום 



  
 

 הערכת חסכון .5

 מחלקת ציפויים  .א

 10 ימים לניקוי האמבטיות סך של 10 -נדרשו שני עובדים למשך כאחת לשנה  )1
 . בלבד ימים4לאחר התקנת המערכת נדרשו ימי עבודה 

  החלפת /  ימי עבודה בחודש לתיקון 3ים חשמליים נדרשו עקב היתפסות ברז )2
  . ברז השנה האחרונה לא הוחלף אףבמהלך. ברזים 

  
 3*12*58.*170 :=020,52החסכון

  . ברזים 50 - ברחבי המחנה בהיקף של כהחלפת ברזים )3
  . שעות עבודה25נדרשו .  שקל12: עלות ברז
 50*1225+*170=4850: החסכון

 ומבלי לתת ביטוי כמותי סך החסכון המוערך מבלי למדוד חסכון בחשמל )4
. ח בשנה האחרונה" ש79,990 -ויים מסתכם בציפ' לשיפור האיכות במח

 . ההשקעה במקרה זה היה לאחר כחצי שנההחזר

 סיכום .6

חסכונית והיא החזירה , עונה לצרכים, המערכת הוכיחה את עצמה כמערכת יעילה מאוד  .א
 .את ההשקעה בה לאחר כחצי שנה

פור שחל ישעו מראש אנו רואים מידי יום את ה לבדיקות שנקבבנוסף  .ב
 60 - להגברת חום מ" בוסטר"ב, לדוגמא, ם הכללית במחנהבמערכת המי

שבמערכת שטיפת כלים לא התגלו סימנים של , מעלות 100 –מעלות ל 
וזאת בניגוד לשנים עברו בהם ) אבנית ישנה התפרקה (התגבשות אבנית 
כמו כן הברזים . ואחת לשלוש שנים הוחלף הדוד , נשרפו גופי חימום
פסים ומתפקדים ללא צורך בהשקעת שעות זו אינם נת' החשמליים במע

  .עבודה רבות בטיפולים ותיקונים

 .ש"א בתה"לאור האמור לעיל הנני ממליץ להתקין מערכת דומה במש  .ג

  

 

                                                                    
 .עותק מקורי נמצא במשרדנו. המכתב נסרק לצורך הצגה באתר

 



 


