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  טכנולוגיית ההגנה המשולשת למים חמים

  נוחות וחיסכון כספי, בטיחות, בריאות
  

קורוזיה ,  אבניתלמניעתלטיפול במים חמים משקיים כוללנית חבילת שירות 
  וליגיונלה

  
  

  מפרט טכני
  
  

  כללי

קיימת צריכת מים חמים המיוצרים על ידי , דיור מוגן ובתי אבות, בתי חולים, בתי מלוןב

  . משאבות חום או דודי חשמל, דודי הסקה, רדודי קיטו

  . מערכת המים החמים כוללת מחליפי חום ומאגרי מים חמים

כים קורוזיביים יהלתמי הרשת העירוניים מכילים מינראלים הגורמים לשיקוע אבנית ול

  .משמעותיים במערכת המים החמים

  :למשקעי האבנית והקורוזיה השפעות שליליות

  ב כך עליה בצריכת האנרגיה והוצאות התפעול הקטנת מעבר החום ועק  .א

  .20-30% - בכ

 כתוצאה מקורוזיביות המים בלאי מואץ של מתקני המים וצורך בתחזוקה מרובה  .ב

  .החמים

  . המהווה סיכון בריאותי חמור, קרקע מזון ומוקד להתפתחות נגיפי הליגיונלהמהווים   .ג

ריות אישית על בעלי משרד הבריאות פרסם לאחרונה תקנות מעודכנות המטילות אח

ומפעילי המתקנים ליצור מים חמים ומחייבת אותם לנקוט בכל האמצעים להקטנת סכנת 

 . התפרצות מחלת הליגיונלה

. 1994מ עוסקת בתחום הטיפול במים במגזרי המשק השונים מאז שנת "חברת אקוטופ בע

מו גם מבנים כ, בתי חולים ובתי מלון, מפעלי תעשיה: בין לקוחות החברה ניתן למצוא

  . ציבוריים

קורוזיה , פעילות החברה בתחום כוללת טיפול במים למניעת שקיעת אבנית

  . כמו גם פעילות למניעת ליגיונלה, ומיקרואורגניזמים
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  .החברה מבצעת גם חיטוי מערכות ומאגרים באישור משרד הבריאות

 כימי משולב החברה משתמשת לצורך הטיפול בליגיונלה בטכנולוגיה משולבת של טיפול

 המתקבלת מותאמת לספיקת מי התוספת UV-ועוצמת ה .U.V.Cבטכנולוגיית קרינת 

 .הקרים

   טכנולוגיית ההגנה המשולשת– חבילת הטיפול והשירות

המפתח להשגת הדרישות לעיל נמצא בהפעלת נוהל תחזוקה מונעת לטיפול במים ומניעת 

לוגיית ההגנה המשולשת אשר פותחה י יישום טכנו"להלן וזאת עתופעות הלוואי שיפורטו 

  . מ"י חברת אקוטופ בע"ומיושמת ע

  :מורכבת מהאלמנטים הבאים, התחזוקה הנכונה של מערכת המים החמים

טיפול יעיל ובטוח למניעת שקיעת אבנית ובלימת התהליכים הקורוזיביים במערכות  .1

 . על ידי טיפול כימי

יבה ולמשתמש ועונה לתקן הישראלי פול הכימי מבוצע על ידי חומר ידידותי לסביהט

  .ול במיםפעבור חומרים המאושרים לטי

החומר מכיל תערובת פוספונטים אשר כולם מאושרים  -  19 חלק 5438. י. תתקן

 .  של החומרMSDSב דפי "מצ. לשימוש בתעשיית המזון והפרמצבטיקה

  .ב צילום התקן הישראלי המצוין לעיל"מצ -

   וין לעילב צילום התקן הישראלי המצ"מצ -

  . מינון החומר מבוצע לקו הזנת מי הרשת אל מערכת ייצור המים החמים

מינון החומר מבוקר על ידי מונה מים המצויד בפלט חשמלי המועבר אל משאבת המינון 

   ק"מ/ל" מ120-180ינו כ ההמינון הממוצע . ומבצע מינון פרופורציונאלי לספיקת המים

  . מי תוספת

. ל בסיס אנליזה כימית של מי הרשת וכן המים במעגל המטופלהמינון המדויק נקבע ע

דגש מיוחד מושם באנליזות הכימיות .  ב טופס בדיקת מים ואנליזה כימית לדוגמא"מצ

של דגימות המים לאיתור וניטור מצב התהליכים הקורוזיביים במערכת ובהתאם 

  . מותאם הטיפול הכימי
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  -תינולוגיעל בסיס טכמי תוספת התקנת מערכת חיטוי  .2

U.V.P.C.O – Ultra Violet PhotoCatalytic Oxidation ,   

  .U.V.C -י מערך טיפול ב"השלב השני בטיפול נעשה ע

היחידה ממוקמת . המערך כולל יחידת טיפול המותאמת לספיקת מי התוספת הקרים

באופן . לפני נקודת המפגש של המים המסוחררים וכניסת מי התוספת הקרים, בסמוך

 .פלת המערכת במכלול השלם של המים המסוחררים במערךזה מט

 .UVC-TIMER-75Wהמערכת הינה מדגם  •

hm3המערכת מסופקת ומותאמת לספיקה של עד  •
25. 

   75W במערכת הינה מנורת לחץ נמוך בעלת הספק של UV-מנורת ה •

 . המתקבלת מותאמת לספיקת מי התוספת הקריםUV-ועוצמת ה

hm3סחרור המים החמים הינו בשיעור של , במוסדכם, יפיבאופן ספצ
53−.  

 הנדרשת להקטנת נגיפי הליגיונלה השונים UV-ב טבלה המתארת את עוצמת ה"מצ

  .99.9%בשיעור של 

2ל עולה כי העוצמה המרבית הנדרשת הינה "מן הרשימה הנ
sec3.125 cmmw ⋅−.  

י מערכת אקוטופ הינה יותר מכפולה מהעוצמה המצוינת " המסופקת עUVעוצמת 

  .לעיל

חיטוי כימי למניעת היווצרות מוקדי ביומסה במערכות צנרת ההולכה וטיפול בנגיפי  .3

 .הליגיונלה למניעת התפרצות

אשר , מחקרים הראו כי במערכות צנרת עלולים להתפתח מוקדי זיהום בצורת ביומסה

  .יידקים באופן כללי ולנגיפי ליגיונלה במיוחדיכולה לשמש מסתור לח

מסופקת מערכת מינון ובקרה המבצעת מינון מחמצן , למניעת התפתחות מוקדים אלו

  .ל"פעיל המוזן למים החמים ומטפל בחיסול ומניעת המוקדים הנ

המערך כולל בקר לניטור רציף של פוטנציאל החמצון של המים החמים ובהתאם לערך 

, ל למניעת היווצרות מוקדי הביומסה מחד מינון של המחמצן הפועמבצע, סף שנקבע

  .ובנוסף מטפל בקטילת נגיפי הליגיונלה במים

י מערכת מבוקרת " והוא ימונן עMonochloramineהמחמצן בו יעשה שימוש הינו 

והבקרה −ppm5.11מינון המונוכלוראמין יבוקר לערך של . ORPפוטנציאל חמצון 
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 mV450- אשר יישמר בערכם של כORPי ניטור רציף של "ר תיעשה עכאמו

  .)מונוכלוראמין מיוצר באתר עם ריאקטור משני מרכיבים כימיים*(

   חיטוי תקופתי של אוגרי מים חמים ומחליפי חום .4

. מכל הסוגיםמ מבצעת חיטוי של אוגרי מים חמים ומחליפי חום "חברת אקוטופ בע

  .  מבצעת חברת אקוטופ ניקויים כימיים למחליפי חום בהתאם לצורך,כמו כן

הניקויים הכימיים מבוצעים על ידי חומרים מיוחדים השומרים על תקינות מחליפי 

החום והינם חומרים ידידותיים לסביבה ולמשתמש ואינם מכילים חומרים שמקורים 

  .בתזקיקים

ות משרד הבריאות ועל ילפי הנח,  ומיומןכל פעולות החיטוי מבוצעות על ידי צוות מקצועי

  . ידי אנשי מקצוע המאושרים לביצוע החיטוי בהסמכת משרד הבריאות

 :שירותי בקרה ותחזוקה למערכת .5

יעילה מאוד למניעת התפרצות , על שלושת שלבי הטיפול שבה, המערכת שתוארה לעיל

שות של משרד י ההנחיות החד"נגיפי הליגיונלה ועומדת בכל הפרמטרים הנדרשים ע

  .7.2.16הבריאות אשר פורסמו לאחרונה במסמך מיום 

, יש לבצע פעולה סדירה ותקינה של תחזוקת המערכת, להבטחת מערך הטיפול הכוללני

  :הכוללת את האלמנטים הבאים

 .אספקה של חומר לטיפול במניעת שיקוע אבנית וקורוזיה •

 .טיפול תחזוקתי במערכת ייצור הכלוראמין ומערכת הבקרה •

 לשמירה על עוצמת C.I.P וביצוע טיפולים רבעוניים של UV-תחזוקת מערכת ה •

 .UV-מערכת ה

 .ביצוע דיגומי מים חודשיים לקבלת אנליזות כימיות של המים החמים •

י משרד "לפי הנחיות ותדירות שיוחלטו ע, ביצוע דיגומי מים לבדיקת ליגיונלה •

  .הבריאות
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  הדרכת הצוות המקומי .6

ות של משרד הבריאות למניעת מחלת הליגיונלה מחייבות פעולה ההוראות המעודכנ

תוך , חיות בצורה מקצועיתנכדי לבצע את הה. בתוך המחלקות השונות של הלקוח

הדרכה תקופתית של אנשי צוות האחזקה , מבצעת חברת אקוטופ, חסכון מרבי בזמן

  . המופקדים על ביצוע ההנחיות במחלקות

חומר מיוחד ויעיל לביצוע פעולות התחזוקה של ראשי פיתחה חברת אקוטופ , כמו כן

  . המלקחות והאלמנטים האחרים הדורשים טיפול מחלקתי

  . החומר יעיל ונוח לשימוש ומאפשר ניקוי וחיטוי אופטימלים בזמן קצר

  סיכום 

מכילה את כל האמצעים הנדרשים כדי לאפשר תחזוקה , חבילת השירות שפורטה לעיל

  : תוך הבטחת התוצאות הבאות, ים החמיםמיטבית של מערכות המ

תוך הקטנת תקלות שבר בלתי מתוכננות , הקטנת הבלאי המואץ של מערכות אלו  .א

  .ושמירת אורך חיי המיתקנים

   שיפור מעבר החום וחיסכון בעלויות תפעול מערכות החימום בשיעור של  .ב

20-30%. 

 משרד הבריאות ביטחון מרבי למניעת התפרצות מחלת הליגיונלה ועבודה בדרישות  .ג

  . למניעת מחלת הליגיונלה

 


