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גיליון תיקון זה הוכן על ידי ועדת המומחים  - 44404הגנה מפני קורוזיה למחממי מים ,בהרכב זה:
ראובן גודלי ,רמי טרבולסקי ,יאיר כ"ץ ,ליאור לוזון
גיליון תיקון זה אושר על ידי הוועדה הטכנית  – 444ציוד חשמלי לשימוש ביתי ,בהרכב זה:
איגוד לשכות המסחר

-

דן למפרט (יו"ר)

איגוד התעשייה הקיבוצית

-

נעם כהני

המוסד לבטיחות ולגיהות

-

אלכסנדר רודיאק

המועצה הישראלית לצרכנות

-

מיכאל לוניבסקי  ,שמחה פילוט

התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

-

תמיר מעודי

התאחדות התעשיינים בישראל

-

רמי טרבולסקי ,ג'ק כחלון

חברת החשמל לישראל

-

שלומי לוי

מכון התקנים הישראלי  -אגף התעשייה

-

אבי אוחיון

משרד האנרגיה

-

איציק יוניסי

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

נתן אלדור

זיוה שלו ריכזה את עבודת הכנת גיליון התיקון.
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הודעה על גיליון תיקון
גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י  79ממאי 4364
גיליון התיקון מס'  6מיוני 4364
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף
 73יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 אין לצלם ,להעתיק או לפרסם ,בכל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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 . 0.4אזכורים
ה סעיף על כותרתו יושמט ,ובמקומו ייכתב:

 . 0.4אזכורים נורמטיביים
תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה (תקנים ומסמכים לא מתוארכים  -מהדורתם האחרונה היא
הקובעת):
תקנים ישראליים
 תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית באמצעות התבריג:ת"י 3005
מידות ,סבולות וכינוי
 צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריגת"י 205
ת"י  585על חלקיו  -גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל
ת"י  376חלק 2
ת"י  376חלק 6

 מערכות סולאריות לחימום מים :אוגרי מים -מערכות סולאריות לחימום מים :מאיצי חימום

ת"י 365
ת"י  783חלק 21

 צינורות פלדה ללא תפר -צבעים ולכות :בדיקת חיתוך שתי וערב

ת"י 808
ת"י  600חלק 2
ת"י 682

 תרמוסטטים למחממי מים חשמליים בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים :דרישות כלליות -דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד ) IP

 תווית מידע על צריכת אנרגיהת"י 2253
 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם :מערכת הספקת מים קרים וחמיםת"י  2203חלק 2
 בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייהת"י 3132
מפרטי מכון התקנים הישראלי
מפמ"כ  - 131תרמוסטטים אלקטרוניים למחממי מים חשמליים
חוקים ,תקנות ומסמכים ישראליים
חוק החשמל התשי"ד  , 2631 -על עדכוניו
תקנות החשמל ( מעגלים סופיים הניזונים במתח עד  2000וולט)  ,התשמ"ה 2681 -
תקנים בין  -לאומיים
Household and similar electrical appliances – Safety: Particular

-

IEC 60335 2-21

requirements for storage water heaters
Graphical symbols for use on equipment

-

IEC 60417 - 2002

Metallic and other inorganic coatings – Definitions and conventions

-

ISO 2064

concerning the measurement of thickness.
Non-magnetic coatings on magnetic substrates – Measurement of

-

ISO 2178

coating thickness – Magnetic method
Paints and varnishes - Cross-cut test

-

ISO 2409

Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their

-

ISO 5817 - 2003

alloys (beam welding excluded) — Quality levels for imperfections
Corrosion of metals and alloys — Basic terms and definitions

-

ISO 8044

Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective

-

ISO 12944-4

coating systems: Types of surface and surface preparation
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ISO 28706-2

-

Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to
chemical corrosion: Determination of resistance to chemical corrosion
by boiling acids, neutral liquids and/or their vapours

תקנים אירופיים
EN 10025-2 - 2004

-

Hot rolled products of structural steels: Technical delivery conditions
for non-alloy structural steels

EN 10028-1

-

Flat products made of steels for pressure purposes: General requirements

EN 10028-7

-

Flat products made of steels for pressure purposes: Stainless steels

EN 10088-1

-

Stainless steels: List of stainless steels

EN 10088-5

-

Stainless steels: Technical delivery conditions for bars, rods, wire,
sections and bright products of corrosion resisting steels for construction
purposes

EN 12438

-

Magnesium and magnesium alloys – Magnesium alloys for cast anodes

EN 12499

-

Internal cathodic protection of metallic structures

EN 12897

-

Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed) storage
water heaters

EN 14430

-

Vitreous and porcelain enamels - High voltage test

EN 14879-4

-

Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and
plants against corrosion caused by aggressive media: Linings on metallic
components

תקנים לאומיים
AS/NZS 4692.1:2005

-

Electric water heaters Energy consumption, performance and general
requirements

(R2016)/Amdt 2:2015
BS 3284 - 1967(1983)

-

Specification for polyethene pipe (Type 50) for cold water service

DIN 4753-1 - 2011

-

Water Heaters, Water Heating Installations And Storage Water
Heaters For Drinking Water - Part 1: Tanks With A Capacity Of
Over 1000 L

DIN 4753-3 - 2017

-

Water Heaters, Water Heating Installations And Storage Water
Heaters For Drinking Water - Part 3: Corrosion Protection On The
Water Side By Enamelling And Cathodic Protection - Requirements
And Testing

DIN 4753-4 - 2011

-

Water Heaters, Water Heating Installations And Storage Water
Heaters For Drinking Water - Part 4: Corrosion Protection On The
Water Side By Means Of Hot-setting Resin-bonded Tank Linings

DIN 4753-7 - 2011

-

Water Heaters, Water Heating Installations And Storage Water
Heaters For Drinking Water - Part 7: Tanks With A Capacity Of Up
To 1000 L, Requirements Relating To Manufacture, Thermal
Insulation And Corrosion Protection
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מסמכים זרים
DISSIMILAR METALS

-

MIL-STD-889

AD 2000-Merkblatt - Code of practice for pressure vessels:
Design of pressure vessels: Design of pressure vessels

-

B0 - 2003

Design of pressure vessels: Cylindrical and spherical shells subject to

-

B1 - 2000

internal overpressure
Design of pressure vessels: Domed ends subject to internal or external

-

B3 - 2000

pressure
Design of pressure vessels: Cylindrical shells subjected to external

-

B6 - 2000

overpressure

 . 0.1הגדרות
ב סוף ה סעיף יוסף :
ההגדרות ש בתק ן האירופי  EN 12897ו בתק נים ה גרמני ים  DIN 4753-1ו  DIN 4753-7 -וכן ההגדרות
המפורטות להלן כוחן יפה בנספח ד ,בסעיפים ד  1 -ו  -ד  3 -בתקן זה 0
 . 0.1.01ציפוי אמל
ציפוי בלתי אורגני  ,זגוגי  ,יצוק  ,משולב בחומר הבסיס 0
[ מקור ] RAL-RG 529 A3:2007-07, 2.3 :
 . 0.1.02זיגוג אמל
חומר המשמש לציפוי אמל ( מוצר חצי מוגמר ) 0
 . 0.1.05ציפוי בצבע
חומר על בסיס פלסטי המודבק באמצעות שרף סינתטי המתקשה בחום לצורך הגנה על חומרים מתכתיים
מפני שיתוך 0
 . 0.1.06הגנה קתודית מפני שיתוך
זרמי הגנה קתודיים עבור הגנה קתודית [ מקור  , ISO 8044:2015-12, 6.4.3 :בשינויים ] 0
 . 0.1.07אנודה גלוונית
אנודה המספקת את זרם ההגנה הנדרש להגנה קתודית מפני שיתוך באמצעות המרה כימית ( המסה ) 0
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נספח ד – הגנה על מחממי מים חשמליים מפני שיתוך
(נורמטיבי)

ד  . 4 -דרישות כלליות
בסוף הסעיף יוסף :
 הדרישות הנוגעות להגנה קתודית מפני שית וך  ,המפורטות בסעיף ד  , 10101 -חלות על מחממים עם ציפויאמל (הנ י דונים בסעיף ד  ) 1 -ועל מחממים עם ציפוי צבע (הנידונים בסעיף ד 0 ) 3 -

ד  . 2 -מחממים עם ציפוי אֵ מָ ל
הכתוב ב סעיף (בגיליון התיקון מס'  ) 2יושמט  ,ו במקומו ייכתב :
ציפוי האמל ,השמתו ובדיקתו יהיו כמפורט בתקן הגרמני  DIN 4753-3מאוגוסט  2027בתרגומו לעברית
המובא להלן  ,בשינויים ובתוספות לאומיים0
הערה : 0
השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הגרמני מובאים ב גופן שונה 0
הערה : 4
סעיפים  2ו  5 -של התקן הגרמני משולבים בסעי ף  ( 202אזכורים ) ו  ( 205 -הגדרות ) של תקן זה בהתאמה0
יתר סעיפי התקן הגרמני מובאים בתרגומם לעברית בסעיף זה (ד  0 ) 1 -המספרים העשרוניים של סעיפי תקן זה
תואמים את מספור הסעיפים הראשי בתקן הגרמני (לדוגמה ,סעיף ד  102 -בתקן ישראלי זה הוא סעיף 2
של התקן הגרמני ) 0

ד . 2.0 -

חלות
סעיף זה מגדיר את הדרישות לציפוי אמל של מכל י פלדה ( לרבות אבזרים ) ו ל הגנה קתודית מפני שיתוך
בצד של מי השתייה 0

ד . 2.2 -

ד . 2.2.0 -

דרישות
כללי
לצורך היישום של סעיף זה חלים המונחים המפורטים בתקנים EN 12897, DIN 4753-1

ו 0 DIN 4753-7 -
ד  . 2.2.4 -חומרי העבודה ובניית ה מכל
הסעיף אינו חל.
ד  . 2.2.1 -הגנה קתודית מפני שיתוך
כדי למנוע נזקי שיתוך תסופק הגנה קתודית מפני שיתוך  0ההגנה הקתודית מפני שיתוך תתוכנן כך
שיהיה פוטנציאל הגנה מספיק בכל הנקודות ב מכל המוגנות על ידי ציפוי 0
יתאפשרו שני סוגים של אנודות :
– אנודה גלוונית ( המכונה גם ' אנוד ת הקרבה ') וכן
– אנוד ה הניזונה ממקור זרם חיצוני (אנודה הפועלת בזרם מאולץ) 0
ד  . 2.2.2 -דרישות ובדיקות עבור הגנה קתודית מפני שיתוך
ד  . 2.2.2.0 -תכנון של אנודות הגנה
ד  . 2.2.2.0.0 -אנודה גלוונית
האנודה הגלוונית תתוכנן ותותקן כראוי כך שתובטח תקופת הגנה של שנתיים לפחות לאחר תחילת
השימוש 0
במקרה של ציפוי אמל וצריכת זרם הגנה על פי סעיף ד  , 103 -מסת האנודה תהיה  002ק"ג למ"ר
לפחות ממשטח ה מכל המצופה אמל  0המ ידות הגאומטרי ות ( אורך  ,קוטר ) ומצב ההתקנה של האנודה
הגלוונית יי קבעו כך שפוטנציאל ההגנה ה קתודית יושג בכל המצבים של ה מכל 0
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ד  . 2.2.2.0.4 -אנודות הניזונות ממקור זרם חיצוני
מערכות אנודות הניזונות ממקור זרם חיצוני ( כלומר אנודה ניטרלית המותקנת ביחידה יחד עם
המעגלים החשמליים הנדרש ים ) יתאימו מבחינת א ספקת ה כוח ו ה מבנה ל דרישות החלות עליהן
לפרק זמן ממושך ללא תחזוקה 0
ד  . 2.2.2.4 -פוטנציאל האלקטרודה של אנודות גלווניות
הסעיף אינו חל .
ד  . 2.2.2.1 -בטיחות היגיינית
אנודות גלווניות ממגנזיום יתאימו לתקן האירופי  0 EN 12438אנודות הניזונות ממקור זרם חיצוני
הן אלקטרודות ניטרליות היכולות לדוגמה  ,להיות עשויות ממתכת אצילה עם ציפוי של
תחמוצת טיטניום 0
ניתן לבדוק התאמה לתקן האירופי  EN 12438על  -ידי בדיקת ה תיעוד.
ד  . 2.2.2.2 -סידור האנודות ב מכל
הסעיף אינו חל .
ד  . 2.2.2.5 -פעולות למניעת הצטברות של גזים מ סוכנים
הסעיף אינו חל .
ד  . 2.2.2.6 -בקר ת הפעולה של אנודות גלווניות ושל אנודות הניזונות ממקור זרם חיצוני
הסעיף אינו חל .
ד  . 2.2.2.7 -בדיקת פוטנציאל האלקטרודה של המכל
הסעיף אינו חל .
ד  . 2.2.2.2 -אבטחת איכות
הסעיף אינו חל .
ד . 2.5 -

דרישות ל ציפוי ה אמל
ציפוי האמל יהיה עשוי חומרים זכוכיתיים או קרמים  ,הנצמדים אל פני המתכת הפנימיים של
המחמם על  -ידי קלייה בטמפרטורות גבוהות.
כל חלקי הצינורות במחמם הבאים במגע עם מים יצופו מבחוץ ומבפנים בציפוי הגנה זהה לציפוי
המכל.

ד . 2.5.0 -

עובי השכבה
עובי השכבה יהיה  0023מ " מ או יותר  0ייתכנו מקומות עבים יותר כל עוד הם בלתי נמנעים מבחינה
טכנית והם קיימים במידה מוגבלת בלבד  0בודקים לפי סעיף ד 0 10902 -

ד . 2.5.4 -

גימור פני שטח

ד  . 2.5.4.0 -כללי
ציפוי ה אמל המגן על משטחי הדפנות הפנימיות של ה מכל יהיה שלם  ,חלק ואחיד
( הכתוב בסוגריים אינו חל ) 0הציפוי שעל משטחי האיטום י ושם כך שה איטום לא י יפגע 0
בודקים ל פי סעיף ד 0 1090202 -
ד  . 2.5.4.4 -פגמים
הסעיף אינו חל .
ד . 2.5.4.1 -

נקודות שיתוך
הסעיף אינו חל .
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ד . 2.5.4.2 -

צריכת זרם הגנה תקנית עבור מחממים בעלי קיבולת נומינלית של ≥  0,111ליטר
הסעיף אינו חל .

ד  . 2.5.4.5 -סך שטח מותר לפגמים ונקודות שיתוך עבור מחממים בעלי קיבולת נומינלית >  0,111ליטר
הסעיף אינו חל .
מאפיינים מכניים

ד . 2.5.1 -
ד . 2.5.1.0 -

חוזק הידבקות
לאחר פגיעה בציפוי ה אמל  ,ניתן יהיה לזהות בבירור שאריות אמל על פני משטח הפלדה 0
משטח הפלדה לא י י ראה כסוף 0
בודקים ל פי סעיף ד 0 1090502 -
עמידות פיזיקלית וכימית

ד . 2.5.2 -

ד  . 2.5.2.0 -עמידות ב חילופי טמפרטורה ( מידת ה בלייה )
הסעיף אינו חל .
ד  . 2.5.2.4 -עמידות ב מים חמים
שיעור ה פסד המשקל של ה אמל יהיה גדול מ  03 -ג ' ל מ " ר לאחר קיום הבדיקה 0
בודקים ל פי סעיף ד 0 1090102 -
ד  . 2.5.2.1 -עמידות ב חומצות
הסעיף אינו חל .
בטיחות היגיינית

ד . 2.5.5 -

הסעיף אינו חל .
ד . 2.6 -

בדיקה

ד . 2.6.0 -

עובי השכבה
עובי השכבה ייקבע על ידי מדידת דוגמות הבדיקה  0מודדים ב  3 -נקודות שונות ב מכל 0
מתוך  3המדידות יחושב הערך הממוצע  0נקודות המדידה ייקבעו באופן ספציפי לכל מכל 0

ד . 2.6.4 -

גימור פני שטח

ד  . 2.6.4.0 -כללי
הבדיקה שציפוי ה אמל שלם  ,אחיד וחלק וכן אם קיים חוסר אחידות על משטחי האיטום ,
תהיה בדיקה חזותית 0
ה כתוב בפסקה זו  ,המתחיל במילים " Für die Prüfung " :אינו חל .
ד . 2.6.4.4 -

צריכת זרם הגנה תקנית עבור מכלים בעלי קיבולת נומינלית של <  0,111ליטר
הסעיף אינו חל .

ד . 2.6.4.1 -

סיכומי שטח לפגמים ונקודות שיתוך עבור מכלים בעלי קיבולת נומינלית >  0,111ליטר
הסעיף אינו חל .

ד  . 2.6.1 -מאפיינים מכניים ( חוזק הדבקה )
ד  . 2.6.1.0 -תבוצע פגיעה ב אמל של ה מכל על ידי הפלת כדור ( מתכת ) ,התנגשות או מכות פטיש 0
לאחר מכן ת יערך בדיקה חזותית על פי סעיף ד 0 1030502 -
ד . 2.6.2 -
ד . 2.6.2.0 -

מידות פיזיקלי ו ת וכימי ו ת
עמידות בפני חילופי טמפרטורה
הסעיף אינו חל .
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ד  . 2.6.2.4 -עמידות ב מים חמים
דוגמות הבדיקה

ד . 2.6.2.4.0 -

בודקים לפי ה תקן האוסטרלי ) . AS 4692.1 (Annex Mמשך הבדיקה יהיה  411שע ות .
לצורך הבדיקה יוכנו דוגמות בדיקה לפי ה תקן הבין  -לאומי  , ISO 28706-2ויחולו עליה ן
ההוראות ה אלה :
הדוגמות (  203 × 203מ " מ או בקוטר של  203מ " מ ) ייוצרו מאותה מתכת המשמשת את
המרכיבים העיקריים של ה מכל ( כגון המעטפת ) 0הדוגמות יכללו קדח בקוטר של כ  3 -מ " מ במרכז
המרוחק  1מ " מ מהקצה  0הכנת ה אמל וציפוי ו יהיו בהתאם לתנאי ההכנה והצ י פוי של המחמם
לחימום מי שתייה  0החלק האחורי של הדוגמה יהיה בכל מקרה מוגן מפני שיתוך באמצעות
שכבה דקה של אמל  0לאחר הייבוש  ,מחממים את הדוגמה עם המחמם לחימום מי שת י יה או
בתוכו  ,בתנאים המקובלים בדרך כלל 0
דוגמות ש עובי ה מתכת בהן גדול מ  202 -מ " מ חורג ות מ גבולות ה עומס המותר של  200ג ' ב מאזניים
רגישים תקניים ( בדיוק של  002מ " ג ) ,ולכן יש לשקול אות ן במאזניים מיוחדים 0
התקנים

ד . 2.6.2.4.4 -

הסעיף אינו חל .
תמיסת בדיקה

ד . 2.6.2.4.1 -

הסעיף אינו חל .
ביצוע

ד . 2.6.2.4.2 -

הבדיקה מורכבת ממחזור בדיקות של  6י מים (  411ש עות ) .המשפט השני בסעיף ,
המתחיל במילים " Die Prüflösung wird " . :אינו חל.

ד  . 2.6.2.1 -עמידות ב חומצות
הסעיף אינו חל .
ד  . 2.6.5 -בטיחות היגיינית
הסעיף אינו חל .
ד  . 2.6.6 -בדיקות עמידות עבור מחממים – בדיקות סף לחץ
הסעיף אינו חל .
ד . 2.7 -

בקרה במסגרת אבטחת האיכות
הסעיף אינו חל .

ד . 2.2 -

סימון
הסעיף אינו חל .

דA .2-

ה נספח אינו חל .

ד. 5-

ציפוי פנימי בצבע
הכתוב ב סעיף (בגיליון התיקון מס'  ) 2יושמט  ,ו במקומו ייכתב :
ציפוי צבע ,השמתו ובדיקתו יהיו כמפורט ב תקן הגרמני  DIN 4753-4מאוגוסט  2027בתרגומו לעברית
המובא להלן ,בשינויים ובתוספות לאומיים0
הערה : 0
השינויים הלאומיים מובאים ב גופן שונה 0
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הערה : 4
יתר סעיפי התקן הגרמני מובאים בתרגומם לעברית בסעיף זה (ד  , ) 3 -המספרים העשרוניים של סעיפי תקן זה
תואמים את מספור הסעיפים הראשי בתקן הגרמני (לדוגמה ,סעיף  2של התקן הגרמני הוא סעיף ד 302 -
בתקן ישראלי זה) 0

ד  . 5.0 -חלות
סעיף זה חל על הגנת מכל י פלדה מפני שיתוך בצד של מי השתייה באמצעות חומרי ציפוי עשויים שרף
סינתטי המתקשה בחום 0
הערה
ציפויי חומר אטימה עשוי שרף סינתטי המתקשה בחום המודבקים לפלדה ואשר עומדים בדרישות של תקן זה
נחשבים עמידים ב שיתוך על פי התקן האירופי 0 EN 12897

ד  . 5.2 -דרישות כלליות
לצורך היישום של סעיף זה חלים המונחים המפורטים בתקנים  EN 12897ו 0 DIN 4753-1 -
ד . 5.2.0 -

כללי
על מחממים סגור ים לחימום מים בעקיפין חלות דרישות התקנים DIN 4753-7 , EN 12897

או 0 DIN 4753-1
ד . 5.2.4 -

מבנה ה מכל ו ייצור ו
המבנה והייצור של מרכיבי המכל יאפשרו השמה מבוקרת ובת קיימה של הציפוי הפלסטי 0
הציפוי לא יפצה על פגמים מבניים ולא ישפיע על הדחיסות  ,ו יהיה מודבק היטב לתשתית 0
כאשר נעשה שימוש באמצעי חימום  ,אסור שהציפוי ייפגע במהלך הרכבה  ,ה תחזוקה או ה תפעול 0
המשפט המתחיל במילים "  " Die in DIN EN 14879-1אינו חל.
חיבורי המכל ו נקודות האחיזה יהיו מסודרים ומתוכננים כך שלא ייגרם כל נזק להגנה מפני שיתוך
בעת הרכבה ותחזוקה המבוצעות כהלכה 0

ד  . 5.2.1 -הכנת המשטחים המיועדים לציפוי
ד  . 5.2.1.0 -טיפול ברתכים
כל חוסר אחידות על הרתך יתוקן לפני הכנת המשטח על פי סעיף ד 0 3010502 -
נ תז י ריתוך קיימות יוסרו 0
ד  . 5.2.1.4 -הכנת המשטח
כל הקצוות יהיו מעוגלים ומותאמים לציפוי 0
משטח ה מכל המיועד לציפוי יתאים לרמת ההכנה ½ Sa 2לפי ה תקן הבין  -לאומי 0 ISO 12944-4
יש לוודא כי המשטח נקי לחלוטין 0
ד  . 5.2.2 -המשך עיבוד
הציפוי יבוצע מיד לאחר הכנת המשטח על פי סעיף ד 0 3010502 -
בפרק הזמן שבין הליטוש לבין הציפוי  ,טמפרטורת פני השטח של ה מכל לא תרד מתחת לטמפרטורת
נקודת העיבוי המתאימה של ה מים 0
ד  . 5.5 -דרישות ל ציפוי ה צבע
ד  . 5.5.0 -כללי
ציפוי ה צבע י י עשה מ חומרי ציפוי על בסיס פלסטי המודבק באמצעות שרף סינתטי המתקשה בחום 0
המשפט המתחיל ב מילים "  " Rezepturen und Qualitätenאינו חל .ההשמה והטיפול בחום
של ציפויים פלסטיים אלה י בוצעו על פי הוראות יצרן הציפוי  0הציפוי ייצור שכבה סגורה  ,אחידה
וחלקה  0הציפוי יושם ב ריסוס  ,ב הברשה  ,ב טבילה או  /וגם ב הצפה  0במקרה של כמה שכבות ,
כל שכבה תושם ותטופל בנפרד  0החיבורים בין השכבות לבין עצמן ובינ יה ן לבין ה מכל יהיו בני קיימה 0
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ד . 5.5.4 -

עובי השכבה
עובי שכבה ממוצע של הציפוי כולו יהיה  250מיקרו  -מטר לפחות  0עובי השכבה לא יהיה קטן
מ  200 -מיקרו  -מטר בשום נקודה 0
העובי ה מינימלי של הצ י פוי של טבלת המנגנון יהיה  150מיקרו  -מטר .
המשפט המתחיל במילים "  " Die Dicke derאינו חל.
בודקים ל פי סע יף ד . 30902 -
ההפניה לסעיף ד  4.6.1 -אינה חלה 0

ד . 5.5.1 -

גימור פני שטח

ד  . 5.5.1.0 -פגמים
הסעיף אינו חל .
ד  . 5.5.1.4 -תיקון פגמים
הסעיף אינו חל .
ד  . 5.5.1.1 -חוזק הידבקות
בבדיקה לפי סעיף ד  , 30905 -לא יהיו בציפוי הפלסטי בועות או ה י פרד ו יות כלשהן מה מכל 0
ד  . 5.5.2 -עמידות פיזיקלית וכימית
ד  . 5.5.2.0 -עמידות בפני חילופי טמפרטורה
ב בדיקת העמידות ב חילופי טמפרטורה לפי סעיף ד  , 30903 -לא יהיה אפשר לראות  ,לאחר הגדלה
פי  , 20נזקים גלויים ובכללם סדקים  ,בועות  ,נקבוביות  ,שאריות  ,נפיחות או שינויים ניכרים
( לרבות שינוי צבע וחספוס של פני השטח )0
ד  . 5.5.2.4 -עמידות ב פ י עפוע של מים חמים
הסעיף אינו חל .
ד  . 5.5 -בטיחות היגיינית
הסעיף אינו חל .
ד  . 5.6 -בדיקה
ד  . 5.6.0 -עובי השכבה
בודקים ב בדיקה לא הרסנית את עובי השכבה ל פי התקנים  ISO 2064 , ISO 2178או 0 EN 14879-4
על כל מטר מרובע ( מ " ר ) של משטח מצופה של ה מכל  ,מודדים את עובי השכבה ב  3 -נקודות שונות ,
במרחק מינימלי של  20מ " מ מקצות ה מכל  0הערך הגבוה ביותר והנמוך ביותר וכן הערך הממוצע ,
י י רשמו כתוצאת המדידה 0
ד  . 5.6.4 -בדיקת מתח גבוה
לבדיקת היעדר נקבוביות יעשה שימוש בהתקן בדיקה  DCהעומד בדרישות התקן האירופי EN 14430

בעל חיווי אקוסטי  0מתח הבדיקה עבור עובי שכבה ממוצע של  250 μmיהיה  800עד  2,000וולט 0
הבדיקה תיערך על כל פני השטח של הציפוי שהתקשה על ידי סריקה רציפה באמצעות אלקטרודת
בדיקה  0בדיקת דפנות פנימיות של צינור תיערך על ידי משיכת אלקטרודה עגולה ( מברשת עגולה )
בעלת קוטר מתאים דרך הצינור 0
ד  . 5.6.1 -חוזק הידבקות
חוזק ההדבקה יוכח על ידי בדיקת חיתוך צולב על פי התקן  0 ISO 2409בנוסף ניתן לבצע בדיקות
מתאימות אחרות  ,כגון בדיקת קילוף  ,צליל או שריטה  0תהליכי הבדיקה יצוינו בדוח הבדיקה 0
ד  . 5.6.2 -בחינה מיקרוסקופית
הסעיף אינו חל .
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ד  . 5.6.5 -עמידות ב חילופי טמפרטורה
ד  . 5.6.5.0 -הקמת עמדת הבדיקה
מערך הבדיקה יהיה מורכב משני מכלים  ,ומתוכם מכל (  ) 2יכיל מים בטמפרטורה של  95°צ'
מה מחמם הנבדק וישמור על טמפרטורה זו  ,ואילו מכל (  ) 2יכיל מים טריים בטמפרטורה של  15°צ' 0
המים המחוממים יועברו מה מחמם הנבדק אל מכל (  ) 2באמצעות מתקן חילוף מתאים 0
לאחר ש ה מחמם הנבדק התרוקן לחלוטין  ,יש למלאו במים טריים בטמפרטורה של  15°צ' מ מכל ( 0) 2
לאחר כל  20פעולות חילוף  ,יש למלא את ה מחמם הנבדק במים טריים ולחמם כדי להשפיע
על הציפוי גם באמצעות חמצן המומס במים הטריים 0
ד  . 5.6.5.4 -ביצוע הבדיקה
החלפת התכולה של המים החמים או הקרים ת בו צע בלחץ התפעול המצוין עבור ה מחמם הנבדק 0
עבור מהירות החלפת המים  ,יילקח כבסיס קוטר צינור ה ניקוז ללא אבזרים 0
ד  . 5.6.6 -בדיקת חלקים מתוך הדופן של מחמם מי השתייה שנבדק על פי סעיף ד 5.6.5 -
מיד לאחר בדיקת העמידות בפני חילופי טמפרטורה על פי סעיף ד  , 30903 -בודקים את ה מחמם הנבדק
בדיקה חזותית 0
לאחר זמן ייבוש של לפחות  21שעות בטמפרטורת חדר של  (20 ± 5) °צ' ,בודקים שוב חלקים מתוך
הדופן באזור תפר הריתוך על פי סעיפים ד  30905 -ו  -ד 0 30901 -
ד  . 5.7 -בדיקה עבור אישור הציפוי
הסעיף אינו חל .
ד  . 5.2 -תיעוד על ידי מבצע הציפוי
הסעיף אינו חל .
ד  . 5.9 -בקרה
הסעיף אינו חל .
ד  . 5.01 -סימון
הסעיף אינו חל .
ד  . 5.00 -הוראות הפעלה
הסעיף אינו חל .

ד. 6-

הגנה קתודית למחממים מצופי אמל או מצופי צבע
הסעיף יושמט0
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נספח ז – כללי המקצוע הטובים להבטחת עמידות המחמם בשיתוך
(למידע בלבד)

ז  . 2 -מחממים עם ציפוי אמל
הסעיף יושמט 0

ז  . 5 -מחממים עם ציפוי צבע (חומר פולימרי)
הסעיף יושמט 0

22

