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  :משאבות מינון

 יותר 100% עד 50%סיליצית תהיה גדולה -הספיקה המרבית של משאבת המינון של חומצה פלואורו .1
שספיקתה  , אבהנחוצה מש, שעה\ ליטר5לספיקת תכנון המחושבת של : לדוגמא. (מהספיקה המתוכננת

.)שעה\ ליטר10 עד 7.5 המרבית
.מעל הלחץ בקו המים'  אטמ2 -גבוה בלחץ נגדי נומינלי של משאבת המינון צריך להיות  .2
כך שהפסקת שאיבת המים תפסיק את פעולת , חיבור חשמלי בין משאבת המינון למשאבת הקידוח .3

). הפעלה מותנית(משאבת המינון 
. י זרימת המים בקו" המינון תפוקד פרופורציונאלית עבמקרה של ספיקה משתנה משאבת .4
 :במקרים הבאים) המזריקה חומצה לקו( בקרה שיפסיקו את פעולת משאבת המינון אביזרייש להתקין  .5

  .כאשר החומצה במיכל היומי יורדת ממפלס המינימום  .א
  ). ספיקה\מד זרימה ( מהספיקה הקבועה בקו10%עד כדי כאשר זרימת מים בקו קטנה   .ב
).מד לחץ (יורד לאפסכאשר לחץ המים בקו   .ג

 'מ 1.2על  שלא יעלהמונחת על מדף בגובה תהא כל היומי ויהחומצה מהמאת משאבת המינון תשאב  .6
. במקרים מיוחדים יש להוכיח יכולת יניקה של משאבת מינון מעל לערך זה.מיכלה תחתיתמעל מפלס 

 בקו ההזרקהצה ממשאבת המינון אל נקודת  את החומכה המוליצינורית ב,ת משאבת המינוןסניקב .7
  .סיפון  ושסתום אל חוזר- יותקן שסתום אנטי, ת המיםאספק

 :יםכלימ

  .חודשיים ימיםעד נפח שיספיק לתקופה של יכיל אחסון חודשי מיכל  .1
  .יומייםשל עד נפח שיספיק לצריכה  יכיל מיכל יומי .2
את צריכת   כויל כדי שניתן יהיה למדוד המכלים צריכים להיות מצוידים עם צינור פלסטיק שקוף מ .3

.פלואורידהריכוז יון ערך תיאורטי של החומצה לחישוב 
).אז ניתן לוותר על הצינור  השקוף(במידה והמיכלים שקופים ניתן להתקין סקלה על המיכל  .4
י " ע מילוי המיכל היומי יתבצע.החומצה תזרום בגרביטציה ממיכל האחסון החודשי למיכל היומי .5

.י מפעיל" מגוף עה ידנית שלפתיח
     זמן\פלסמי מד "סגר עיי,  חומצה ממיכל חודשי למיכל יומיתלהעבר, חשמלי ,מגוף שני .6

. לחצןתו תתבצע באמצעותחי פת.במיכל יומי      
. מחוץ למבנה המתקןיהיה נפרד לכל מיכל ויבלוטצינור האוורור . אטומיםלהיות מכלים על ה .7
  . מעל המכל היומיתמצאל החודשי מכהתחתית .   8
 על נפחם של 10% -  שנפחה יעלה בסיליצית-עמיד לחומצה פלואורו בציפוירה יהמכלים יוצבו בתוך מאצ.   9

  .המכלים      

בתוקף לא
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  :כללי

  
, משאבות לריקון מאצירות, משאבות מינון, מיכלים חודשיים ויומיים, אביזרים, צנרת: כל החומרים .1

  .תסיליצי- רו עמידים לחומצה פלואויהיו',  וכוגופיםמ ,שסתומים
  .4 חלק 5438תקן ישראלי : סיליצית חייב באישור מכון התקנים- השימוש בחומצה פלואורו .2
 גובה של ימד,  גישה נוחה לשם תחזוקה שוטפת לחלקים חשובים כמו משאבת מינוןהתכנון יאפשר .3

  .' וכו,לים בין המיכמגוף מילוי המיכל היומי הממוקם, המיכלים
  . יוגן על ידי צינור קשיח,קטע הצינור המוליך אל נקודת ההזרקה והנמצא מחוץ למבנה .4
 דיפיוזר שעומקו לפחות שליש באמצעות קוה התחתון של והזרקת חומצה לקו אספקת המים תבוצע בחלק .5

  .מקוטר קו אספקת המים
   .משאבת המינון ומיכלי החומצהמחשמל במקום מופרד ה ם לוחימוק ,כדי למנוע קורוזיה מאדי החומצה .6
  .קידוחמבנה המ ' מ3.0 – 2.5  של לפחותוימוקם במרחקמאוורר יהיה מבנה ה .7

 

  

  :ציוד עזר

  . שיאפשר בקרה על איכות החומצה שמתקבלת מהספק1.085 – 1.128מד צפיפות לחומצה בתחום  .1
  . סיליצית ממיכלי הספק-למילוי המיכל החודשי בחומצה פלואורו חבית תמשאב .2
 .אוריד במיםולבדיקות ריכוז יון פלפוטומטר מכשיר נייד  .3

                 
  

  : למתקן הפלרהאמצעי בטיחות

  
 לחיצת רגלו משיכת יד ייד- להפעלה קלה עליםהניתנ לשטיפת עיניים ומתקןמקלחת מים זורמים  .1

לשטיפה   הוראות ויינתנ. אמצעים אלו יתוכננו באופן שיבטיח מניעת כניסת כימיקלים. בהתאמה
 .תקופתית של המים העומדים במתקנים

 .מגפיים ומסכה, סינר, משקפיים, כפפות: ציוד מגן מינימלי .2
, התזת חומצה, טיפול ראשוני במקרה של דימום אףלעזרה ראשונה והוראות של אמצעי בטיחות  .3

 .בליעת חומצה
 .ההוראות לאמצעי חרום למקרים של מנת יתר של ריכוז יון פלואוריד במי האספק .4
 הנדרשים לגבי ם יוצבו שלטים בנוסח ולפי הכללי,סיליצית- רובאתרים בהם תאוחסן חומצה פלואו .5

 .מסוכניםחומרים אחסון 
 .2003יוני , "הנחיות לתכנון מיגון מתקני מים"פי -מיגון מתקן ההפלרה יהא על .6
  .הוראות אלו אינן באות במקום דרישות כל דין .7

לא בתוקף




