טיפים בסגנוןחופשי
פק"ל  -פקודות קבע לעבודת המפעיל )לדוגמה(
תפעול ואחזקה יום-יומי.
הערכות לפתיחת הבריכה – לפחות חצי שעה לפני פתיחת הבריכה ולאחר שבוצע וואקום קלינר.
א .מעגל הסביבה החיצונית
בדיקה ויזואלית של הסביבה החיצונית לתקינות :גדרות ,ניקיון משטחים ,ניקיון מלתחות
ושירותים ,ניקוזים תקינים וכו'.
ב .מעגל שטחי המים
 .1בדיקה ויזואלית של שטחי המים לתקינות :צלילות ,העדר חפצים ומכשולים במים,
ניקוזים וכו'.
 .2בדיקות מי הבריכות במכשירים דיגיטאליים תקניים לתקפות ערכי מדדי המים
הנדרשים עפ"י התקנות.
 .3רישום ביומן הבריכה של תוצאות בדיקות המים וכן רישום של כל תופעה חריגה
שנתגלתה והטיפול שבוצע.
ג .מעגל חצר המשק וחדר המכונות
 .1בדיקת מיכלי הכימיקאלים לתקינות ולמצאי של כמויות נדרשות.
 .2בדיקת מחסן החומרים לתקינות ולמצאי של כמויות נדרשות.
 .3בדיקת חדרי הגנראטורים וההסקה לתקינות ולמצאי של כמויות נדרשות של אנרגיה.
 .4בדיקת ניקיון חצר המשק וחדרי המכונות.
 .5בדיקה ויזואלית של חדר המכונות להעדר נזילות רעשי מנועים חריגים וכל דבר חריג
אחר .
 .6בדיקת מדדים ותקינות אביזרי הניטור והבקרה בחדר המכונות:
א .בבקרים  -התאמה בין הערכים של בדיקות השדה לאילו של הבקר ,תקינות
מפסק זרימה על קו מי טעימה וכו'.
ב .משאבות מינון – פריקת אוויר מהמערכת ,בדיקת תקינות שסתום אנטי סיפון
וכו'.
ג .מערכת הסחרור – בדיקת תקינות המשאבות ,שסתומים אל-חוזרים ,מפסקי
זרימה ,מדי ספיקה כולל הערכים בהתאמה לדרישת הספיקה הדרושה לקבלת
מחזור המים עפ"י התקנות ,מגופים וכו'.
ד .מערכת הסינון :בדיקת הפרשי לחצים במסננים ותקינות האביזרים פורקי
האוויר והלחץ.
ה .מערכת החיטוי – בדיקת האינג'קטורים והצנרת.
 .7טיפול בכל התקלות שהתגלו.
 .8רישום ביומן הבריכה כולל הערכים של הבקרים בהשוואה לבדיקות השדה וכל תקלה
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טיפים בסגנוןחופשי
טיפול שהתבצע כתוצאה מכך.
תפעול ואחזקה שוטפים
בדיקות מים בבריכה כל שלוש שעות והשוואה לתוצאות הבקר.

מענה לאירועי תחזוקה

חריגים,כגון צואה ,שטיפות מסננים – לא בזמן רחצה ,כיול בקרים וכו' .רישום ביומן הבריכה
את תוצאות הבדיקות וכל תקלה וטיפול חריג שבוצע.

תפעול ואחזקה תקופתיים  -שבועי
טיפול שבועי :מכת כלור ,ניקיון יסודי של מקומות היוצרים זיהום מישני כגון מיכלי האיזון,
תעלות הגלישה ,משטחים בכלל ומשטחי פלסטיק במיוחד ,וכו' .רישום ביומן הבריכה.

נכתב ע"י דוד לבקוביץ – יועץ מומחה לאתרי רחצה
פורסם במדריך למפעילי בריכות שחייה  -כל התיאוריה ועוד  220שאלות תשובות

©

כל הזכויות שמורות .אין להעתיק או להפיץ פרסום זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני

)לרבות צילום והקלטה( ללא אישור בכתב מראש ממערכת בסגנון חופשי מקבוצת ד .לבקוביץ א.ד.ל יעוץ כלכלי בע"מ
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