
  
  
  

  02/0104/              לשמעון רדליך
  "תמהיל"

  .שלום רב
  

  כפי שהבטחתי אני שולח לך במצורף את 
  .ח אשר טיפל במניעת הצטברות אבנית על מזרונים לחים בלולים"הדו

  .ח"דבר אשר אולי לא משתקף דיו מדפי הדו. מאמץ רב הושקע בתצפית זו
  .התוצאה מעניינתבכל אופן לדעתי 
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  מדינת ישראל
  

  החקלאותמשרד 
  מ.ה.ש                              

  2001דצמבר     
  

      והשפעתם על מזרונים לחיםטיפול במים להסרת אבנית לשימוש 
  רמת התחזוקה והביצוע                                
  .2001 לשנת 28' תצפית מס                                 

  
   קיבוץ רביבים- - -יוחנן שביט וגדעון פרידברג    : מגישים

  מ.ה. ש-  החלקה לעופות  - - -ישראל יוסלביץ ונבות חקלאי 
  .משרד החקלאות

  
  ". רביבים–אפרוחי "ב: מקום התצפית

  
  תקציר

 במכשירים לריכוך מים על רמת הצטברות אבנית ת השימושנערכה בכדי לבחון את יעילוהתצפית 
מכזי קבינט " בתצפית זו נעשו טיפולים במים עם המכשירים .המשמשים לצינון לוליםבמזרנים לחים 

חלקם ,  פירוק המזרניםלאחר, בסיום הקיץ ". 43/"סלמנדר "ו, לריכוך המים" 960אוטוטרול עם ראש 
 שני המכשירים הוכיחו יכולת להפחית את הצטברות. קליםבמצב זה נבדקו המש. נשטפו ויובשו

 מהירות זרימת האוויר ביציאה מהמזרניםהניסוי כלל מדידות של . המשקל הנוסף על המזרנים
מפחיתה את הורדת , שטיפת המזרנים תוך כדי פעולתם, נמצא כי. ובחתך הרוחב של הלולים

  .ד באזור בו אבר רב באווירעובדה זו כנראה נכונה במיוח. מהירות זרימת האוויר
  

  מבוא
מסת חלקיקים המרחפים במים , לעיתים, המים המשמשים להרטבת המזרנים הלחים בלולים מכילים

בעת חלחול המים דרך חליליות המזרנים חלה בהם התגבשות של . וכן מלחים רבים המומסים בהם
בחליליות המזרנים עקב האבנית נוצרת . הדבר קורה בעיקר באזורים בהם המים קשים. המלחים

עם הזמן שכבה זאת יוצרת מצע לקליטת . )3CO¯(והקרבונט ) CA++(קשר הנוצר בין הסידן 
במשך הזמן . חלקיקי אבק ואפר מהמים ומהסביבה בזמן פעולת המזרנים במערכת האוורור והצינון

, י המים" ע אחידה של כל שטחואטימת המזרן להרטבההאחת :  משתי סיבותיורדת יעילות המזרנים
בניסוי הנוכחי נעשה שימוש בשתי . דרך המזרן ללול הנכנס  של האווירמניעת מעבר אחיד, השנייה

בשיטה אחת המים עברו . שיטות לריכוך מים ולהרטבת המזרנים לעומת מים שלא עברו כל טיפול
ומם כאשר יוני הסידן במים נסחפים לשרפים ובמק, דרך קולונה המכילה שרפים מחליפי יונים

על מנת לחדש ) NaCl(שיטה זו מצריכה שטיפות חוזרות של הקולונה במי מלח . משחררת יוני נתרן
בשיטה השניה עברו המים דרך מכשיר הבנוי כתא מצבר בו . את יוני הנתרן המחליפים את הסידן

בשיטה זו מועשרים במים . דרכו זורמים המים) קטודה+ אנודה (שילוב של אבץ ונחושת 
האבנית . שהקשר הנוצר בין הסידן והקרבוניט חלש יותר בעת התגבשות האבנית, ים כךבאלקטרונ

  . עם זרם המיםהנוצרת אבקתית יותר ולכן נשטפת בקלות
  . לפני שהם מגיעים למערכת הצינוןבכל הלולים המים עוברים דרך מסנני דיסקה

  
  שיטות וחומרים

כל הלולים בתצפית . רביבים-רוחישל אפ' התצפית נערכת בחמישה לולים בחוות הלולים א  .א
בכל הלולים יש מזרנים בקצה אחד . י מזרן לח מעורפל"מופעלים עם אוורור מנהרה וצינון ע

י שני קווי מערפלים כשלב ראשון "כל מערכת מזרנים מעורפלת ע. של המבנה משני הצדדים
מרחק . מ" ס30קו המרחק בין פומיות הערפול על כל . אם יש צורך מופעל קו שלישי. של צינון

י פקודות מבקר מתוכנת לפי "ההפעלות נעשות ע. מ" ס60-פומיות הערפול מהמזרונים כ
 .מ" ס10עובי המזרונים . בתוך הלול' הטמפ



אשר סיפקה את " 960מכסי קבינט עם ראש אוטוטרול " הופעלה מערכת ריכוך 8' בלול מס  .ב
ד מזרח הורטבו במי המערכת המזרנים מצ. המים למזרנים המורכבים בצד מערב של הלול

 .הרגילים ושמשו כביקורת
ומהם סופקו מים לכל המזרנים משני צידי  " 3/4"סלמנדר " הורכבו מכשירי 2+3' בלולים מס  .ג

 .הלולים
 . הורטבו במי המערכת הרגילים ושמשו כביקורת1+6' לולים מס  .ד
. חילת הקיץ הבאככלל המזרנים מפורקים בסוף כל קיץ נשטפים ומאוחסנים לאחר יבוש עד ת  .ה

 המזרנים פעלו כבר 1' רק בלול מס. רוב המזרנים בלולים הופעלו בקיץ זה כעונה שלישית
לצורך הניסוי .  עברו בעבר ניקוי עם חומצת מלח מדוללת במים1מזרני לול . עונה שמינית

. הורכבו במקומות הביקורת גם מספר מזרנים חדשים אשר הופעלו בקיץ זה כעונה ראשונה
 . שקילות מדגמיות למזרנים משומשים וחדשים לפני תחילת ההפעלה בקיץנערכו

בתום הקיץ לאחר . כל המזרנים נשטפו במקום הפעולה פעם אחת לאחר ארבעה חודשים  .ו
לאחר מכן פורקו ונשקלו בהתאם , כששה חודשי פעולה כל המזרנים סומנו במספרים בצבע

שלושה מזרנים מייצגים לכל מצב אחרי השקילה הראשונית נלקחו קבוצות של . למספור
במצב ישב בוצעה . י מפזרי חום בתוך חדש סגור"מזרנים אלו עברו שטיפה ויבוש ע. נבחן

כלל השקילות שימשו כנתונים להערכת . שקילה חוזרת ונערכה השוואה לפי המספור הקיים
 .התוצאות

  : לאחר כשלושה חודשי הפעלה בקיץ זה נערכו בלולי הניסוי מדידות  .ז
מהמזרונים ובמרכזי הלולים בחתכי '  מ1.5 - ו1.0 , 0.4מהירות זרימת האוויר במרחקים של 

  .רוחב
 .AT 5 מדגם AIRFLOWי מכשיר אלקטרוני דיגיטלי מתוצרת "המדידות נעשו ע

 ".ארד דליה" מתוצרת 3/4"י מד מים "י המרכך נמדדה ע"כמות המים אשר סופקה ע  .ח
  

  פרמטרים שנבחנו
בזמן פירוק בסוף העונה , עם ובלי טיפול,  המצטברים על המזרניםבקכמות האבנית והא  .א

 .ולאחר שטיפה ויבוש
 .מ ובחתך רוחב של הלול" ס150- ו100, 40 מהמזרנים מהירות זרימת האוויר במרחק שונה  .ב
 .י מכשיר הריכוך"כמות המלח הנצרכת ע  .ג

  
  תוצאות

עשתה לאחר שהמזרנים הבדיקה נ(המזרנים צברו משקל נוסף תוך כדי הפעולה בקיץ זה   .א
  ).עבור שטיפה אחת בעונה

, החישובים בטבלה זו מבוססים על ממוצעי שקילה כך.  לריכוז הנתונים1' להלן טבלה מס
  .שהמספרים אינם מבטאים נתונים בודדים קיצוניים

  
תוספת משקל לפני   מצב המזרונים  הטיפול שניתן למים

  שטיפה
  )גרם(

 תוספת משקל אשר
 נשארה לאחר שטיפה

  ויבוש
  )גרם(

  480  900  חדשים  י יוני נתרן"ריכוך ע
  510  1050  משומשים  י יוני נתרן"ריכוך ע

  680 עד 520  1010 עד 900  חדשים  " סלמנדר"
  440 עד 110  1160עד 750  משומשים  " סלמנדר"

  1160 עד 900  1420 עד 1360  חדשים  ללא טיפול
  1370 עד 970  2220 עד 1570  משומשים  ללא טיפול

  
  .לפי הטיפול במים, בעונה אחת בזמן הפירוק ולאחר שטיפה ויבוש, תוספת משקל: 1' בלה מסט

הלהקה .  נמדדה מהירות זרימת האויר בקרבת המזרנים ובחתך רוחב הלול2' בטבלה מס  .ב
לאחר כשלושה חודשים . כלומר לא ממש בתחילת הקיץ, הנוכחית הוכנסה ללולים בסוף מאי



". סלמנדר"אשר לא כללו את הלולים בהם הורכבו מכשירי ה, נעשו בפעם הראשונה מדידות
בהפרש של , לאחר מכן. אחרי המדידות הראשונות כל המזרנים נשטפו תוך כדי פעולתם

המדידות נעשו כאשר כל המאווררים פעלו . כחודש מהמדידה הראשונה בוצעה מדידה נוספת
  .והיתה הקפדה על אטימות הלול

  
  

       )בשנייה מטר(  אוויר  זרימת מהירות    
              הלולבמרכז     
  CM 40  CM 100  CM 150  הרוחב בחתך    

הטיפול 
  במים

מצב 
 המזרן

לפני 
 שטיפה

אחרי 
 שטיפה

לפני 
 שטיפה

אחרי 
 שטיפה

לפני 
 שטיפה

אחרי 
 שטיפה

לפני 
 שטיפה

אחרי 
 שטיפה

  1.1  1.1  1.5  1.4  2.2  1.5  1.9  1.5  חדש  מרכך
  1.2  0.5  0.9  0.6  0.6  0.3  1.9  1.5 משומש  מרכך
  2.8    3.4    3.4    1.7    חדש סלמנדר
  1.4    1    1    1.7   משומש סלמנדר
ללא 
  טיפול

  1.9  0.7  2.6  1.1  1.6  1.5  1.5  1.2  חדש

ללא 
  טיפול

  1.4  0.7  1.3  0.8  0.9  0.7  1.5  1.2 משומש

  
י  זרימת אויר בקרבת המזרנים בחתך רוחב הלול ובקרבת המזרנים לפני ואחרמהירות : 2' טבלה מס

  .שטיפה ולפני טיולים שונים במים
ק " ממ425 ימי פעולה 125-המכשיר סיפק במשך כ: הריכוךי מכשיר "כמות המלח שנצרכה ע  .ג

המים הרטיבו מזרונים בצד אחד של לול אשר . ג מלח" ק300 -נצרכו כלצורך הריכוך . מים
 .' מר1000שטחו 

  
  סיכום ומסקנות

, כי בין היתר, ניתן להניח.  כדי הפעולה בקיץ זהבכל המקרים המזרנים צברו משקל נוסף תוך  .א
כנראה שגם בכמויות קטנות . עובדה זו נובעת מכמות האבק הגדולה הקיימת באוויר באזור

 .נוצרת במהירות התלכדות בין האבנית והאבק, של אבנית
גרם להצטברות המועטה " 960מכסי קבינט עם ראש אוטוטרול "י המכשיר "ריכוך המים ע  .ב

 .ל משקל יתר על המזרנים במזרנים החדשיםביותר ש
גרמה להצטברות גדולה במעט  " 3/4"סלמנדר "י מכשיר ה"העשרת המים באלקטרוליטים ע  .ג

" סלמנדר" במזרנים משומשים קבלנו בזאתלעומת . לעומת לעומת הריכוך במזרנים חדשים
 .הצטברות מועטה יותר מאשר בריכוך מים

הצטברות של משקל נוסף היתה בולטת מאוד , יפולבמזרנים בהם המים לא קיבלו כלל ט  .ד
 .לעומת מזרנים אשר קיבלו מים מטופלים באחת מהשיטות

י אבנית ואבק גורמת להקטנת מהירות זרימת האוויר בלולים שטיפת "סתימת המזרנים ע  .ה
חשוב לזכור שהאטת זרימת האוויר בלול .המזרנים תוך כדי פעולתם עוזרת בשיפור המצב

כבר נבדק בעבר כי כך גדלה .  מזרנים גורמת למאמץ יתר במאוורריםכתוצאה מסתימת
 . החשמלית של המאווררים בכמות ניכרתהאנרגיהצריכת 

 ימי 125-למזרנים בצד אחד של הלול במשך כ, ר" מ1000 צרך בלול ששטחו  הריכוךמכשיר  .ו
 1000- כ יום יידרשו220- הנמשכת כבתקופת קיץעבור כל המזרנים . ג מלח" ק330-פעולה כ

 . 600₪ -ג מלח כ" ק1000מחיר . ג מלח"ק
יש להניח כי . בתוך מערכות של מזרונים משומשים" נשתלו"המזרנים החדשים בניסוי זה   .ז

אי לכך יש להתייחס בעיקר למהירויות . עובדה זו גורמת לאי דיוק מסוים בתוצאות ובמדידות
 .כפי שנמדדו בחתך ברוחב במרכז הלול

יש להמשיך את התצפית כדי לבחון את יעילות , ות ברורות יותרעל מנת להגיע למסקנ  .ח
 .שנות עבודה' המכשירים לאחר מס
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