
תוחירלורטינ תוכרעמ
ןורשה דוה– אבס רפכש"טמ



יללכ
.2010 תנשב גרדושו1995 תנשב םקוהש"טמה•

ש"טמה לש םיכפשה תורוקמ•
üדוהב תונוכשמ םיוק + ריעהמ  ינויצטיברג ףסאמ 

.ש"טמל  ןופצמ תואצמנה ,ןורשה
üשרחה תנחתמ הקינס וק. 



 תוחירלורטינל תויגולונכט
 :תוירוגטק יתש תומייק
 תורוקממ ריווא תביאשו חיר תורוקמ תריגס תועצמאב לופיט .1
:לופיט ןקתמל חירה

üליעפ םחפ לע החיפס
üיגולויב
üהיצזינויוטופ

 :חירה תורוקמ לא תוחיר לרטנמ רמוח תמרזה תועצמאב לופיט .2
üהיצזינוי
üהיצנוזוא



 ךשמה– תוחירלורטינל תויגולונכט
 הב שומישה תא ליבגמ םחפה תפלחהב ךרוצה ךא ,הליעי הטיש :ליעפ םחפ לע החיפס•
.םינטק תומוקמל
 אוהו ,ההובג ליעפ םחפ תפלחה תורידת היופצ םהב תומוקמל םיאתמ יגולויבה לופיטה•

רתויב ץופנה לופיטה
.רתוי תויטקפמוק ןה .יגולויבה לופיטל הפולח םיווהמ היצזינויוהיצנוזואהיצזינויוטופ•
.הנחתה לא אוה ריוואה תמירז ןוויכ היצזינויוהיצנוזואבש שיגדהל בושח רשאכ

  תובלושמ תוכרעמ•



םייק בצמ– תוחירלורטינ תוכרעמ
 םהמ באשנ םהוזמה ריוואהו םירוקמש"טמב חירה תורוקמ
:חירב לופיטה ינקתמ לא

לופיט תטישלפטמ המב

 יגולויבףוט-םזג עצמ לש תוכרעמ שולשרוויא ינגא לש םייבוריאנאםיאת + ינושאר עוקיש ינגא

בלושמ ליעפ םחפ + יגולויבהסינכה תחוש

 הצוב ןוסחא לכימ ,תסורגידירפמ ,גרוב תובאשמ ,םיסג םיבוגמ
הצוב רדחו

– יבלש תלת
 ליעפ םחפ + יגולויב םיבלש ינש

בלושמ

 בלושמ ליעפ םחפ + יגולויבתכמסומ הצוב ןוסחא לכימ םיכימסמ ,םייבוריאנא םילכעמ



 חיר תורוקמ

ש"טמל הסינכ תחוש1.

םיסג םיבוגמ2.

גרוב תובאשמ3.

ףוסיא תככסותסורג ינגא4.

םינידע םיבוגמ5.

םיינושאר םיעקשמ6.

םירוטקאירב יבוריאנא רוזא7.

ןופצ



 רוטינ
Øףיצר תוכרעמ רוטינ 
 םיגולויב םינקתמהמ האיציבH2S ידמ•
גנילקירטויב תטישב םילעופה םינקתמ רובע רורחס ימל pH דמ•

Øתישדוח הקוזחת 
.ריוואה תקיני יווקמ דחא לכב ריוואה תקיפס תדידמ•
 םיחופמה תוניקת•
.םינושה םינקתמהמ ריוואה תכלוה תרנצ תוניקת•
 הרקבה ךרעמו רושכמה תקידב•



 רופישל תולועפ
 .ןקתמ לכמ האיציבH2S ידמ תפלחה•
 .תוניקת תקידבל ריוואה תכלוה יווק םוליצ•
 חירה תורוקמב H2Sיזוכירל תינוציח הדבעמ ידי לע רקס עוציב•

םיכפשה תסינכ וק ךרואלו רדגה ךרואל ,ש"טמב

 תינוציח הדבעמ ידי לע םינושה םינקתמה לש תוליעי תקידב•
 .חיר תוקידבו הינומא , H2Sיזוכירל



 הלועפ יכרד
 .תואצותה חותינו רקסה תלבק רחאל
 .רקסה תואצותל םאתהב הלועפה יכרד יבגל תוטלחה ולבקתה



םוגיד תינכת
חירהינומאH2Sהדוקנ
+++ הסינכ-1 ףוט םזג
+++ האיצי–1 ףוט םזג
+++הסינכ-2 ףוט םזג
+++האיצי–2 ףוט םזג
+++הסינכ-3 ףוט םזג
+++האיצי–3 ףוט םזג
+++ הסינכ– )R0( הסינכה תחושמ ןקתמ
+++ האיצי– )R0( הסינכה תחושמ ןקתמ
+++ הסינכ– םדק לופיט ןקתמ
+++ האיצי– םדק לופיט ןקתמ
+++ הסינכ– הצובב לופיט ןקתמ
+++האיצי- הצובב לופיט ןקתמ

H2Sהדוקנ
+ש"טמל הסינכב םיכפש תחוש
+םיבוגמ הנבמ
+גרוב תובאשמ
+תסורג תקחרהל םינגא
+םיינושאר עוקיש ינגא

DAF+
+םילכעמ השולש
+ תולוכמ ןקתמ
+ תוסיו תכירב
+הגופירטנצ
+ רדגה ךרואל תודוקנ שולש
+ ש"טמל הסינכה וק לע תוחוש


