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   מפרט טכני -ניקוי כימי למעבים ומחליפי חום 

   

 כללי

כימי של מעבים ומחליפי חום מבוצעים בדרך כלל להסרת  ניקוי

משקעי אבנית ותחמוצות ברזל המצטברים עקב אי טיפול הולם 

 במים.  

ניקוי כימי חייב להתבצע בצורה מקצועית כדי למנוע נזקים חמורים 

 במעבים ובמחליפי החום.  

לחברת אקוטופ ניסיון עשיר וידע מקצועי רחב המאפשרים לה 

 להציע ללקוחותיה את העבודה המקצועית ביותר.  

   

 מפרט ביצוע

הניקוי הכימי מבוצע בתהליך מבוקר ברציפות המבטיח שמירה 

 אופטימאלית על כל מכלולי הציוד.  

הבקרה כוללת מדידה רציפה של תמיסה הניקוי ומינון חומרי הניקוי אך 

 ורק על בסיס תוצאות המדידה.  

באופן זה מובטח כי לא תוזרם כמות עודפת של חומר ותסכן את המעבה 

 ומחליפי החום.  

מערכת הבקרה הבניידת מסופקת ע"י אקוטופ בע"מ 

 כחלק מהניקוי הכימי.  

השימוש במערכת הבקרה מאפשר סיום אוטומטי ומבוקר של הניקוי 

 בדיוק כאשר הוסרו כל המשקעים.  

 

   מערכת הבקרה כוללת:

 בקר דיגיטאלי משולב.   -

 מערכת דיגום רציף.  -

 גשש מדידת ערך הגבה.  -

 גשש ריכוז מלחים.  -
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 פקדת להזנת חומצות וחומרי הניקוי. ואבת מינון ממש -

   מפרט כימי

חברת אקוטופ משתמשת בחומרים איכותיים לביצוע הניקויים 

 הכימיים תוך שימת דגש מיוחד לפרמטרים הבאים:  

 חומרי המבנה של המעבה.   -

 חומרי המבנה של מחליף החום.  -

 הרכב המשקעים אותם יש לנקות.   -

   הנ"ל מתוכננים חומרי הניקוי הכוללים:על בסיס הפרמטרים 

o אורגניות. -חומצות אורגניות ואי 

o  .אינהיביטורים למניעת קורוזיה 

o  .דיספרסנטים 

o   .בולמי קצף 

   אנליזות כימיות במהלך ובסיום הניקוי

פעולת ניקוי כימי חייבת להיות מבוקרת באופן קפדני לכן בתהליך 

 הניקוי מבוצעות אנליזות כימיות לניטור ריכוזי ברזל ונחושת מומסים.  

כמו כן בסוף תהליך הניקוי נלקחת דגימת תמיסת הניקוי לבדיקה 

 ואנליזה כימית מקיפה במעבדת אקוטופ וסיומה מוגש דוח.  

 ניטרול ופסיבציה    

שלב הסופי של הניקוי הכימי מבוצע תהליך של ניטרול מכלול ב

החומצות וכן תהליך של פסיבציה וייצוב המתכות כדי למנוע תהליכים 

 קורוזיביים מתמשכים כתוצאה מיצירת תאים גלוונרים בתהליך הניקוי.  

   סיכום

רק ביצוע ניקוי כימי זהיר ומבוקר יכול למנוע נזקים חמורים העלולים 

 ש בניקויים כימיים. להתרח

צועיות בביצוע ניקויים ולעובדיה המיומנים, מקאקוטופ לחברת 

 .כימיים יעילים ומבטיחים
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